




االحتالل .. ألعوبة اجملاهدين
ــات  ــف الســاخن بهجم ــب الصي ــي أفغانســتان أشــُد حــرارة مــن لهي ــام ف ــدأ شــتاء هــذا الع ــال؛ ب ــا كان يظــن االحت ــر م ــى غي عل

ــة. ــال المحّصن ــد االحت ــق قواع ــي عم ــم ف ــاك، وضرباته ــا وهن ــة هن ــم المتواصل ــة، وفتوحاته ــن الخاطف المجاهدي
ــة؛  ــه المحترق ــال وعمائ ــز االحت ــوا مــن مراك ــام إال أن يجعل ــع دخــول شــتاء هــذا الع ــارة اإلســامية م ــى مجاهــدوا اإلم ــد أب لق
مدافــئ يســتدفئ بهــا أبنــاء شــعبهم المســتضعف، وأن يضيئــوا بهــا ليــل أفغانســتان التــي لطالمــا أنّــت بســبب ظلمهــم وعربدتهــم 
وطغيانهــم. فخــال هــذا الفصــل المتجّمــد فقــط؛ تمّكــن المجاهــدون األفــذاذ مــن تحريــر ســاحات واســعة ومناطــق جديــدة مــن واليــة 
هلمنــد جنوبــاً وحتــى واليــة تخــار شــماالً، حتــى أن كثيــر مــن المتابعيــن للشــأن األفغانــي رّشــحوا ســقوط واليــة هلمنــد بشــكل كامــل 
بأيــدي المجاهديــن إذا اســتمر الوضــع علــى الوتيــرة التــي يســير عليهــا المجاهــدون، األمــر الــذي دفــع بوزيــر الدفــاع األمريكــي 
»آشــتون كارتــر«، ودون ســابق إنــذار، إلــى أن يطيــر - مرتعبــاً مذعــوراً- إلــى وكائــه فــي كابــول؛ ليلقــي فــي أســماعهم أوامــر 

ســادتهم فــي واشــنطن، فيلبّــوا فــروض الــوالء والطاعــة فــي خنــوع وَصَغــار.
الملفــت للنظــر أن الفتوحــات التــي أحرزهــا المجاهــدون لــم تقتصــر علــى مناطــق الجنــوب األفغانــي، بــل امتــّدت لتشــمل مناطــق 
الشــمال، المناطــق التــي يُراهــن العــدو علــى نجــاح المجاهديــن للوصــول إليهــا أو إيجــاد موضــع قــدم لهــم فيهــا. لقــد شــّكل تســاقط 
ــن؛ صدمــة  ــوب- وخضوعهــا لســيطرة المجاهدي ــي الجن ــى المناطــق ف ــي شــمال أفغانســتان -عــاوة عل ــات والمناطــق ف المديري
كبيــرة للعــدو المحتــل وعمائــه، فكثيــراً مــا كانــوا يزعمــون أن حاضنــة المجاهديــن الشــعبية منحصــرة فــي جنــوب أفغانســتان، 
وأنــه ليــس لهــم قبــول أو رصيــد فــي شــمال البــاد. فــكان خضــوع عــدد مــن مناطــق شــمال أفغانســتان للمجاهديــن رّداً عمليــاً ال 

قوليــاً علــى مزاعــم العــدو وادعاءاتــه الباطلــة.
ــة المحتليــن  ــن فاجــأه أربعــة مــن المجاهديــن األشــاوس بانغماســهم داخــل دار لضياف ثمــة ُغصــة أخــرى تجّرعهــا االحتــال حي
ــتمر  ــث اس ــاً. حي ــا تأمين ــاء وأكثره ــن األحي ــد أحص ــول، أح ــي بكاب ــي الدبلوماس ــي الح ــبانية ف ــفارة اإلس ــة للس ــب، محاذي األجان
الهجــوم 7 ســاعات متواصلــة لقــي فيهــا 27 محتــاً أجنبيــاً و16 جنديــاً عميــاً مصرعهــم، بينمــا صعــد األبطــال األربعــة علــى ســلّم 
الشــهادة إلــى جنــة الكريــم المنــان بــإذن هللا تعالــى، تاركيــن رســالة حبرهــا الــدم للمحتليــن األجانــب: أن ال مــكان آمــن لكــم علــى 

أرضنــا فإمــا أن تخرجــوا منهــا علــى أقدامكــم أو أخرجناكــم نحــن منهــا محموليــن فــي توابيــت.
لــم تكــن الفتوحــات والعمليــات المذكــورة آنفــاً آخــر غصــص االحتــال، بــل لقــد قــّرر المجاهــدون األبطــال الترويــح عــن أنفســهم 
ــى االســتجمام وقضــاء بعــض  ــا إل ــادوا عليه ــي اعت ــة الت ــة اليومي ــات الجهادي ــن الهجم ــر روتي ــة( وتغيي ــة األفغاني ــى الطريق )عل
الوقــت الممتــع فــي قلــب قاعــدة قندهــار الجويــة -أحــد قواعــد االحتــال الجويــة الكبــرى فــي البــاد، والمحّصنــة بأحــدث وســائل 
التحصيــن- مــن أجــل اللعــب بجنــود أقــوى جيــش فــي العالــم، وجعلهــم أضحوكــة للرائــح والغــادي. وهــذا مــا كان لهــم بالفعــل، 
رغمــاً عــن أنــف المحتليــن وقادتهــم وخبرائهــم، ورغمــاً عــن كاميراتهــم وأجهــزة مراقبتهــم، رضــوا أم لــم يرضــوا، هكــذا قــّرر 

المجاهــدون، وهــو مــا كان بعــون هللا. 
دخــل 9 أســود فــي معركتهــم التــي ســتخلد األجيــال ذكراهــا، داخــل القاعــدة الجويــة فــي قندهــار، وشــرعوا فــي ضــرب أهدافهــم 
الُمعــّدة مســبقاً، وعاهــدوا ربهــم ثــم أبنــاء شــعبهم وأرضهــم الطاهــرة أن يهرقــوا دمــاء المجرميــن الُغــزاة، الذيــن صبـّـوا الظلــم بــكل 
أشــكاله علــى أهلهــم، حتــى ترتــوي منهــا بطــاح قندهــار وســهولها. اســتمّرت المعركــة البطوليــة 29 ســاعة )أي يــوم وربــع اليــوم( 
بــذل فيهــا الكافــرون جميــع أســباب التشــبث بطيــن األرض، وبــذل فيهــا المجاهــدون جميــع أســباب االنعتــاق مــن الطيــن واالرتقــاء 
إلــى العالــم األخــروّي الخالــد، حتــى حانــت لحظــة الفــوز وتحقــق األمنيــة الكبــرى فارتقــوا -كمــا تمنــوا- إلــى هللا شــهداء ُصبــُح 
ــاً مــن جنــود االحتــال الصليبــي وعمائــه صرعــى  ــدة )نحســبهم وال نزكيهــم علــى هللا( بعــد أن أردوا 250 جندي الوجــوه واألفئ

مجندليــن، وبعــد أن دمــروا وأحرقــوا كثيــراً مــن طائراتهــم وآلياتهــم ومقراتهــم العســكرية.
ــون  ــا يك ــد م ــن كأش ــن والمدّربي ــود الُمجّهزي ــات الجن ــل بمئ ــذه األفاعي ــون كل ه ــان يفعل ــق اإليم ــاهلل ح ــن ب ــال مؤمني تســعة رج
ــذي  ــن وبهشاشــة الباطــل ال ــه المجاهدي ــذي علي ــوة الحــق ال ــر بق ــل والتفّك ــر مدعــاة للتأم ــذا األم ــس ه ــز، ألي ــب والتجهي التدري
ــرب الكاســدة:  ــة الغ ــى بضاع ــي وســوقه بالساســل واألغــال إل ــع األفغان ــب المجتم ــن؟ وباســتحالة تغري ــؤالء المحتلي ــه ه علي

الديموقراطيــة البغيضــة؟
مــاذا بقــي مــن هيبــة االحتــال وحكومتــه العميلــة وقــد تاعــب بهــم ثلـّـة مــن المجاهديــن البواســل وجعلــوا منهــم مســخرة للقاصــي 

والدانــي بهجماتهــم النوعيـّـة، حتــى صــاروا موضوعــاً للتنــدر والتفّكــه والتهّكــم فــي المجالــس والتجّمعــات؟!
مــا أقصــى أذى يمكــن أن يلحقــه الجنــدي المحتــل فــي أفغانســتان بمــن يطلــب المــوت فــي ســبيل هللا ويفتــش عنــه ويــراه هديــة 

ثمينــة؛ أكثــر مــن أن يهديــه هــذه الهديــة التــي أمضــى عمــره وهــو يطلبهــا ويتمنّاهــا؟!
إن مــا يصــّر االحتــال علــى تجاهلــه هــو عــدم قابليــة الشــعب األفغانــي األصيــل للتلــوث واالنصهــار فــي المفاهيــم الغربيــة العفنــة، 
بــل إن الشــعب األفغانــي -لشــدة طاهرتــه- يــرى أن االحتــال فــي أفغانســتان أذى ال بــد أن يميطــه عــن الطريــق، وهــذا -لســوء حــظ 

المحتليــن- أدنــى درجــات اإليمــان عنــد شــعب أفغانســتان.
فيــا ســبحان هللا! مــا كان عبثــاً أن كانــت الجبــال الســامقة والقمــم الشــامخة بقســوتها وُوعورتهــا مواطئــاً ألقــدام األفغــان، ويكأنهــا 
ســٌر مــن أســرار أفغانســتان ال يفهمــه إال العقــاء مــن بنــي البشــر: أن الطُغــاة والجبابــرة -مهمــا بلغــوا مــن التوحــش والقســوة- 

فســيكونون تحــت مــداس األفغــان، كمــا كانــت الجبــال الصلبــة مداســاً لهــم.
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ترجمة وتفريغ كلمة أمري املؤمنني
»املال أخرت محمد منصور-حفظه اهلل«
التي ألقاها عرب الالسلكي ردًا على الشائعات األخرية

نحمده ونصلي على رسوله الكريم .. أما بعد،
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

أوالً نتحــدث عــن الشــائعة األخيــرة، حيــث أشــاعت وســائل اإلعــام أنــه قــد وقــع اقتتــال بيــن طالبــان أثنــاء اجتماعهــم فــي منطقــة 
كجــاغ بباكســتان، وقــد خصــوا اســمي بالذكــر وقالــوا بأنــه أصيــب، ثــم ادعــى بعــض النــاس ووســائل اإلعــام أنــه قُتــل متأثــراً 

بجراحــه.
أيهــا اإلخــوة! إن هــذه األخبــار ال حقيقــة لهــا مــن األصــل، ولــم يحــدث أي شــيء مــن هــذا، بــل إن كل هــذا مــن دعايــات العــدو 
الكاذبــة. فالعــدو اآلن يكثــف مــن حربــه اإلعاميــة ضدنــا، ويقــوم بنشــر أخبــار كاذبــة عــن حــدوث اختافــات وانشــقاقات داخــل 
صفــوف طالبــان، بــل وقــد يدعــي وقــوع اقتتــال داخلــي بيــن مجاهــدي طالبــان، فمشــاغبة وســائل اإلعــام األخيــرة حــول شــائعة 
االقتتــال بيــن مجاهــدي طالبــان وإصابتــي أو مقتلــي مجــرد دعايــات وترهــات، وإن قلــت لكــم أنــي مــا رأيــت منطقــة كشــاغ منــذ 
ســنوات فصدقونــي، والحمــد هلل أنــا حــي أرزق بيــن إخوانــي المجاهديــن، وال حقيقــة لهــذه اإلشــاعة بــل هــي مــن دعايــات األعداء، 
انبثقــت أوالً مــن إعــام إدارة كابــول، فســارع بعــض ضعفــاء النفــوس إلــى تصديقهــا وترويجهــا، حتــى أن البعــض تبنّاهــا وزعــم 
أنــه هــو مــن قــام بهــا. فأطمنكــم أنــه ال صحــة لتلــك األخبــار، بــل هــي دعايــات وشــائعات تلوكهــا ألســنة أعدائنــا إلثــارة البلبلــة 

بيــن المســلمين والمجاهديــن.

وبالنســبة للجريمــة التــي وقعــت فــي مديريــة ســيداباد بواليــة وردك واستشــهد فيهــا عــدد مــن األطفــال أســأل هللا أن يتقبلهــم فــي 
عــداد الشــهداء، ويلهــم أهاليهــم الصبــر والســلوان ونحــن نشــاركهم الحــزن، ونســأل هللا أن يرحــم بادنــا، فــكل يــوم تســفك فيــه 
دمــاء األبريــاء بغيــر حــق؛ فاإلمــارة اإلســامية ومجاهدوهــا وقادتهــا يشــاركون جميــع المنكوبيــن والمضطهديــن حزنهــم، فهــم 
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منــا ونحــن منهــم، ولــن نتركهــم لوحدهــم، وإن شــاء هللا ستســعى اإلمــارة اإلســامية لنصــرة هــؤالء المظلوميــن ومســح دموعهــم 
ومواســاتهم وتوفيــر حيــاة رغيــدة آمنــة لهــم، وأمــا أولئــك الظلمــة فســينتقم هللا تعالــى منهــم فــي هــذه الدنيــا إمــا بأيدينــا أو يعذبهــم 

فــي اآلخــرة. 

فالغــرض مــن تســجيل هــذه الكلمــة التــي تســتمعون إليهــا اآلن هــو إيضــاح أننــا ال نقاتــل أحــداً علــى المناصــب وألجــل الحصــول 
علــى اإلمــارة، بــل إن موقفنــا وهدفنــا هــو إقامــة شــرع هللا، وألجلــه ســلكنا هــذا الطريــق ولــن نحيــد عنــه إن شــاء هللا، ونعطــي 

لآلخريــن حقهــم ولــن نبخــس منــه شــيئاً وســنصبر علــى المصائــب والمشــاكل التــي نواجههــا فــي هــذا الطريــق.
أال فليفهــم النــاس ماهــي أهــداف طالبــان، ومــا هــو موقفهــم، ولــَم يقاتلــون، ومــاذا يريــدون، وإلــى مــاذا يســعون؟ فلتفهــم الدنيــا 

وإدارة كابــول ومــن يســاندها مقاصــد وأهــداف الطالبــان!
وفــي أفغانســتان يطلــق اســم الطالبــان علــى المجاهديــن واســم المجاهديــن علــى الطلبــة فهمــا لفظــان مترادفــان هنــا، فينبغــي أن 
تدركــوا الفــرق بيــن المجاهــد الحقيقــي وبيــن الســاعي بالفســاد، وبيــن الطالــب الحقيقــي وبيــن المنافقيــن ودعــاة الشــر، والحمــد 
هلل حتــى اآلن ال يوجــد بيــن مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وال بيــن مســؤوليها الجهادييــن خافــات تصــل إلــى حــد االقتتــال الداخلــي، 
أو إلــى حــد أن يشــهروا أســلحتهم فــي وجــوه بعضهــم البعــض، أمــا اختــاف اآلراء التــي قــد تحــدث بيــن اإلخــوة فهــي مــن طبيعــة 

البشــر، ولــم تصــل إلــى حــد اإلقتتــال قــط، فهــذه القصــص مــن أباطيــل اإلعــام فليطمئــن المســلمون وال يقلقــوا.
وإن موقــف اإلمــارة اإلســامية وأهدافهــا واضحــة أال وهــي إعــاء كلمــة هللا تعالــى وإقامــة نظــام إســامي، ومجاهدوهــا يبذلــون 
ــم  ــة، فه ــة كريم ــاة آمن ــى المســلمون حي ــون ليحي ــات شــعبهم، ويموت ــذود عــن أعــراض المســلمين وحرم ــس لل ــاٍل ونفي كل غ

يقدمــون التضحيــات ويتحملــون المصاعــب والمشــقات، ويقبلــون القتــل واألســر فــي هــذا الســبيل.
فعلينــا أن نــرد دعايــات األعــداء وندحــض افتراءاتهــم وخاصــة الشــائعة األخيــرة، فإنهــم يريــدون إزعــاج المســلمين وإقاقهــم، 
وإيقــاع النزاعــات والخافــات بينهــم، فهــذه الدعايــات واالفتــراءات ليســت بقصــة جديــدة، ولــم تُشــن علينــا اآلن فقــط، بــل هــي 
ــري عليهــم فصبــروا علــى مــا كّذبــوا  منــذ نشــأة اإلمــارة اإلســامية، بــل إن األنبيــاء عليهــم الصلــوات والتســليمات أُوذوا وافتُ
ــي  ــروا. وإن ــا صب ــراءات والشــائعات كم ــات واالفت ــى التهــم والدعاي ــر عل ــا أيضــاً أن نصب ــى أتاهــم نصــر هللا، وعلين وأوذوا حت
-مــرة أخــرى- أُطمئــن المجاهديــن والمســلمين فــي كل مــكان وقيــادة وجنــود اإلمــارة االســامية والعلمــاء وأهالــي المنطقــة بأنــه 
لــم يقــع مثــل هــذا الحــادث ولــن تحــدث مثــل هــذه النزاعــات والخافــات بيــن الطالبــان والمجاهديــن إن شــاء هللا، وحاشــا هلل أن 
نقتتــل فيمــا بيننــا علــى الحكــم والرئاســة، والحمــدهلل يوجــد بيننــا علمــاء كبــار وقــادة جهابــذة يحلّــون النزاعــات والخافــات وال 

يتركونهــا تســتفحل.
وقــد قلــت لكــم آنفــا أن "المجاهديــن" و"الطالبــان" كليهمــا يطلــق هنــا علــى مــن يجاهــد فــي ســبيل هللا، وإن اختلــف اللفــظ لكــن 
الغــرض واحــد، فالمجاهــد طالــب والطالــب مجاهــد، فكمــا أن لفــظ "المجاهــد" لفــظ طيــب مبــارك كذلــك لفــظ "الطالــب" لفــظ طيــب 
مبــارك يفتخــر بــه المســلمون، وليــس الطالــب فقــط هــو مــن جاهــد فــي ســبيل هللا بــل إن جميــع المســلمين شــاركوا فــي الجهــاد 
وإنهــم وإن لــم يكونــوا علمــاء وال طلبــة علــم لكنهــم صاحبــوا العلمــاء وتربــوا علــى أيديهــم، فالذيــن يســتغلون اســم "الطالبــان" 
ويرتكبــون جرائــم ويفســدون فــي األرض تحــت ســتار "الطالبــان" أو "المجاهديــن" ويريــدون تشــويه هــذه األســماء المباركــة، 
فلــن تنفعهــم هــذه األســماء شــيئاً، وإن اضطــر المجاهــدون إلــى ردع هــؤالء ودرءهــم بالقتــال فليــس ألحــد أن يقــول أنــه نشــب 
القتــال بيــن المجاهديــن والطالبــان، فهــؤالء ليســوا بطالبــان وال مجاهديــن بــل لهــم ألقــاب أخــرى ســمتهم بها الشــريعة اإلســامية، 

فمنهــم مــن يســمى بـــ "الســاعي بالفســاد" ومنهــم مــن يســمى بـــ" المنافــق" ومنهــم مــن يســمى بـــ "المرتــد" وغيــر ذلــك.
فعلــى المجاهــد أن يعــرف الجهــاد ليعــرف نفســه ويطبّــق صفــات المجاهــد علــى نفســه، وليعــرف كيــف ينبغــي لــه أن يجاهــد فــي 

ســبيل هللا.

حديثــي هــذا معكــم لطمأنتكــم أنــه الصحــة لمــا أشــيع، بــل هــي مــن دعايــات األعــداء الباطلــة، روجوهــا ألنهــم فــي قلــق وارتبــاك 
مــن انتصــارات المجاهديــن ووحدتهــم، وقــد جربناهــم فــي كل مــرة عندمــا تتوالــى فتوحــات المجاهديــن يخــرج اإلعــام لنــا بمثــل 
هــذه المسلســات إلحــداث الزعزعــة بيــن المســلمين، وستســعى اإلمــارة اإلســامية أكثــر مــن أي وقــت مضــى لمعرفــة هــؤالء 
ــوا  ــا كان ــزاء م ــم ج ــم وإذاقته ــن ومعاقبته ــلمين والمجاهدي ــن المس ــن بي ــارة الفت ــن الســاعين إلث ــن والملفقي ــن المرجفي المفتري

يعملــون بــإذن هللا، فاطمئنــوا.

ــى  ــوا؛ اضطــررت إل ــي ال يقلق ــدون ولك ــن المســلمون والمجاه ــن ليطمئ ــذه الشــائعة، ولك ــدث بخصــوص ه ــد التح ــن أري ــم أك ل
التحــدث، ونحــن بخيــر وعافيــة وإخواننــا ورفقــاء دربنــا جميعهــم بخيــر والحمــد هلل، وأنــا أعيــش بيــن إخوانــي المجاهديــن ولــم 
أصــب بــأي أذى، ولــم نتنــازع ولــم نتقاتــل فيمــا بيننــا، وتصفيــق بعضهــم لمثــل هــذه االخبــار بغيــر برهــان؛ دليــل علــى ضعفهــم 
وهزيمتهــم، حيــث ادعــوا ونســبوا إلــى أنفســهم مــا ال حقيقــة لــه أصــا، إنهــم يعلمــون أنــه لــم يحــدث شــيء لكنهــم يريــدون بذلــك 

إيــذاء المســلمين وإزعاجهــم. 
وليعلــم هــؤالء أن اإلمــارة اإلســامية ليســت غافلــة عمــا يقــوم بــه هــؤالء، وأناشــدكم بــاهلل وأذكركــم باألخــوة اإليمانيــة أن اجتنبــوا 
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تلفيــق التهــم واإلفتــراءات، ونشــر األكاذيــب واألراجيــف وتزويــر الحقائــق وترويــج الدعايــات، فليجلــس كل منكــم بينــه وبيــن 
نفســه وليفكــر فــي مايقولــه ومايفعلــه؛ وليراجــع نفســه ومــا ســيكون مصيــره؟ وهــل ذلــك يخــدم اإلســام أم يضــره؟

ــوا  ــب واحــد، وأن يتحل ــى جان ــوا إل ــوا مســؤوليتهم وال يميل ــم أن يدرك ــاد، وعليه ــوا الحي ــن أن يلزم ــى اإلعــام واإلعاميي وعل
باألمانــة المهنيــة األخاقيــة، وأن ال يبثــوا أخبــاراً غيــر موثوقــة وأن ال يروجــوا الدعايــات، وال يــرددوا مــا يمليــه عليهــم أعــداء 
ــم ينتهــوا عمــا يقولــون ليعذبنهــم هللا ســبحانه وتعالــى، وليغريــن  اإلســام، وال يوقعــوا المســلمين فــي قلــق واضطــراب، وإن ل

وليســلطن عليهــم مــن ال يخافهــم وال يرحمهــم، وســيرون ذلــك فــي الدنيــا وإال فيــوم الحســاب والجــزاء آت ال محالــة.
ــي  ــن ف ــلمين والمجاهدي ــة المس ــامية وعام ــارة اإلس ــدي اإلم ــق مجاه ــات تقل ــم والدعاي ــراءات والته ــذه االفت ــل ه ــث مث وإن ب
ــن أن  ــى المجاهدي ــا، وعل ــم أن تجتنبوه ــذاء للمســلمين، فعليك ــر إي ــم، وخاصــة مســلمي أفغانســتان، فتعتب ــاء العال ــف أنح مختل
يهتمــوا بفعالياتهــم الجهاديــة  وال يلتفتــوا إلــى مثــل هــذه الدعايــات والفريــات، فهــذه حــرب إعاميــة شــنّها األعــداء علينــا وليســت 
بجديــدة، إنمــا كانــت والزالــت وســتظل .. فــا تتأثــروا بمثــل هــذه الـــأباطيل والترهــات وإذا اشــتبه عليكــم األمــر فعليكــم بمتابعــة 
إعــام اإلمــارة اإلســامية "الرســمي" فهــو كاٍف لدحــض التهــم ورد الدعايــات، وإذا نُشــرت مثــل هــذه الدعايــات والترهــات مــرة 

أخــرى ولــم أخــرج ببيــان فــا يعنــي ذلــك أنهــم صادقــون فــي افتراءاتهــم.

ــوا  ــل األعــداء وال تلتفت ــب اإلعــام وأباطي ــوا أكاذي ــة، وال تصدق ــن مــرة أخــرى أن اهتمــوا بنشــاطاتكم الجهادي ــول للمجاهدي وأق
ــوا  ــان دخل ــأن طالب ــات، ب ــا اإلعــام حــول المفاوضــات والمحادث ــي أثاره ــة الت ــم، كالضجــة اإلعامي ــم ودعاياته ــى افتراءاته إل
فــي مشــروع الســام وأنهــم ســيضعون ســاحهم علــى األرض، وغيــر ذلــك مــن الدعايــات. وإننــا -إلــى جانــب الجهــاد المســلح- 
نخــوض غمــار السياســة لكــن فــي وقتهــا المناســب وبضوابــط حددتهــا الشــريعة اإلســامية، فلســنا نتحــرك بإشــارات اآلخريــن، 
ــن  ــا، ونح ــعى لتحقيقه ــه يس ــه وأغراض ــه أهداف ــال"، وكٌل ل ــة "كمايق ــوط خارجي ــات بضغ ــة المفاوض ــى طاول ــنجلس عل أو س
ــا  ــرد المصالحــة معن ــا واضــح، فمــن ي ــا وهدفن ــل إن منهجن ــى كرســي الحكــم؛ ب ــل للوصــول إل ال نجاهــد ألجــل الســلطة وال نقات
فليرضــخ لمطالبنــا، فنحــن نســعى ونجاهــد إلعــاء كلمــة هللا ولتحكيــم شــرعه، وســنواصل جهادنــا إلــى أن يحكــم كتــاب هللا أرض 

أفغانســتان، فــإن القــرآن دســتورنا، وهــذه مــن ثوابتنــا التــي ال يمكــن أن نســاوم عليهــا.

و أؤكــد مــرة أخــرى أن جهادنــا وكفاحنــا ومســاعينا ليســت ألجــل الوصــول إلــى كراســي الحكــم، أو أننــا نختلــف ونقتتــل بيننــا علــى 
الســلطة، أو نعــادي ونتباغــض ونتحاســد بيننــا علــى الكراســي، فــإن هــذه األخــاق ال تليــق بمجاهــد فــي ســبيل هللا، بــل ينبغــي 
لنــا أن نســعى إلــى تحقيــق هدفنــا األساســي، الــذي ســعى المجاهــدون الســابقون إلــى تحقيقــه أال وهــو اعــاء كلمــة هللا ســبحانه 
وتعالــى، فــا تغرنّكــم دعايــات األعــداء لتلتبــس األمــور عليكــم أو تســيؤوا الظــن فــي قادتكــم بأنهــم أصبحــوا يســعون للســلطة 
وكرســي الحكــم أو أنهــم يســاومون علــى مبادئهــم، ونعــوذ بــاهلل أن نكــون مــن الجاهليــن الظالميــن الخاســرين، بــل نحــن نســعى 
إلــى نصــرة ديــن هللا بــكل الوســائل بالســيف وباللســان ولــن نــكل مــن القتــال ولــن نمــل مــن تقديــم التضحيــات فــي هــذا الســبيل 

حتــى تكــون كلمــة هللا هــي العليــا، والشــريعة اإلســامية هــي قانــون حياتنــا ولــن نحيــد عنهــا ولــن نرضــى بغيرهــا.
ــوا تضحيــات كبيــرة وقدمــوا خدمــات كثيــرة وواجهتهــم المصاعــب وعركتهــم المعــارك وُعذبــوا فــي  ــا المجاهــدون بذل وإخوانن
ــم  ــى ولتحكي ــل إلعــاء كلمــة هللا ســبحانه وتعال ــى الســلطة ب ــع هــذه المشــاكل ألجــل الوصــول إل ــوا جمي ــم يتحمل الســجون،  ول
ــد  ــن الوحي ــو الضام ــام اإلســامي ه ــإن النظ ــن وســامة ف ــش المســلمون بأم ــام إســامي، وليعي ــة نظ ــن وإلقام شــريعة الرحم
ــم كل مســلم أن النظــام  ــم، فليفه ــة أراضيه ــم وحماي ــظ أعراضه ــه حف ــم وشــرفهم، وفي ــه كرامته ــة المســلمين، وفي ــوق كاف لحق

ــه. ــر كل اإلســامي خي
فينبغــي أن ال يقــف مســلم فــي صفــوف أعــداء اإلســام والمســلمين، وأن ال يســعى إليجــاد الخافــات واالنشــقاقات داخــل جماعــات 
المســلمين، وأن ال يقــوم بأعمــال تــؤذي المســلمين وتقلقهــم، ومــن ال يمتنــع فــإن شــاء هللا ســتبوء محاوالتــه بالفشــل. وعلينــا 
جميعــا أن نهتــم بنشــاطاتنا الجهاديــة وأن نعتمــد األخبــار الصــادرة مــن إعــام اإلمــارة الرســمي، ســواء كانــت تتعلــق بالجبهــات، 
أو بالسياســة أو بحــادث مــا فإنهــا أجــدر بالقبــول، ونرجــوا مــن جميــع المســلمين وشــعبنا األبــي أن يعتمــدوا عليــه، فإنهــا محــل 

ثقــة كبــار القــادة والمجاهديــن، وبذلــك يكــون لــه تأثيــرا كبيــرا فــي تفنيــد دعايــات األعــداء ودحــض افتراءاتهــم.
و أستودعكم هللا، فادعوا لي وال تنسوني والمجاهدين في كل مكان وفي كل الجبهات من صالح دعائكم.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته
استودعكم هللا وأساله أن يحفظكم ويعينكم وينصركم.
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حوار »الصمود« مع املولوي عبدالرمحن
املسؤول اجلهادي العام لوالیة جوزجان

ــة )الصمــود(،  ــی صفحــات مجل ــب بکــم عل ■ الصمــود: نرّح
وفــي البدايــة نرجــو منکــم أن تقدمــوا نفســکم لقــراء المجلــة. 
المولــوي عبدالرحمــن: اســمي المولــوي عبدالرحمــن مــن 
ســکان واليــة )فاريــاب( وأعمــل منــذ ثمانيــة أشــهر مســؤوالً 
عامــاً عــن المجاهديــن  فــي واليــة )جوزجــان( فــي إطــار 

ــامية.  ــارة اإلس ــکيات اإلم تش

■ الصمــود: کيــف تقيّمــون )عمليــات العــزم( فــي الســنة 
الجاريــة؟ 

المولــوي عبدالرحمــن: عمليــات العــزم عمليــات ناجحــة، 
وقــد حققــت انتصــارات بفضــل هللا تعالــی فــي البلــد کلــه. فتــح 
المجاهــدون فــي هــذه العمليــات مديريــات کثيــرة، ووصــل 
فيهــا المجاهــدون إلــی مشــارف فتــح المــدن، وقــد فتحــوا 
مدينــة )کنــدز( وغنمــوا فيهــا غنائــم کثيــرة مــن األســلحة 
العتــاد  مــن  وغيرهــا  والســيارات  والمدافــع  والدبابــات 
العســکري، ويملــک المجاهــدون اآلن فــي کثيــر مــن المناطــق 
ــذه  ــت ه ــدّو، وأدخل ــا الع ــي يملکه ــلحة الت ــواع األس ــس أن نف
العمليــات الرعــب فــي قلــوب جنــود العــدّو وجعلتهــم يخســرون 

ــکان.  ــي کل م ــة ف ــم القتالي معنوياته

■ الصمــود: کيــف کانــت عمليــات )العــزم( فــي واليتکــم 
)جوزجــان(؟ 

المولــوي عبدالرحمــن: واليــة )جوزجــان( تتشــّکل مــن عشــر 
مديريــات وقــد کان فيهــا للمجاهديــن انتصــارات ومکتســبات 
حيــث فتــح فيهــا المجاهــدون مديريــة )خــم آب( المتآخمــة 
لـ)ترکمانســتان( بشــکل کامــل، وغنمــوا فيهــا خمــس ســيارات 
ــن  ــا مدفعي ــوا فيه ــا غنم ــر(، کم ــوع )رينج ــن ن ــکرية م عس

ــرة.  ووســائل عســکرية کثي
وکذلــک ســيطر المجاهــدون علــی مناطــق کثيــرة مــن مديريــة 
ــت  ــن. وکان ــد المجاهدي ــات تحــت تهدي ــا ب )درزاب(، ومرکزه
فــي هــذه الســنة انتصــارات جيــدة للمجاهديــن فــي مديريتــي 
)قوشــتيپه( و)فيــض آبــاد( وبقيــة المديريــات. ويمکننــا القــول 
بــأن تواجــد العــدّو انحصــر فــي مراکــز المديريــات فقــط، 
وأّمــا مناطقهــا الريفيــة الواســعة کلهــا خضعــت لســيطرة 
ـق عليهــا  يُضيّـِ أيضــاً  المجاهديــن، وأن ومراکزالمديريــات 

ــن.  ــل المجاهدي ــن قِبَ ــاق م الخن
أراضــي  مــن   80% بــأن  القــول  يمکــن  العمــوم  وعلــی 
ــن  ــد ش ــن وق ــيطرة المجاهدي ــع لس ــان( تخض ــة )جوزج والي
ــبرغان(  ــة )ش ــى مدين ــرات عل ــّدة م ــات ع ــدون هجم المجاه
أيضــاً، وأصبحــوا يشــنون العمليــات العســکرية فــي المناطــق 
القريبــة مــن مرکــز المدينــة علــی بُعــد خمســة کيلومتــرات مــن 
وســط المدينــة. فهــذا الوضــع يــدّل علــی انتصــار المجاهديــن 
ــع الوفــد الــذي جــاء  علــی العــدّو فــي هــذه الواليــة، وقــد اطّل
لتفقّــد الوضــع علــی انتصــارات المجاهديــن ومکتســباتهم 

ــان(.  ــي )جوزج ــة ف الجهادي
أّمــا الطــرق الرئيســية الممتــّدة إلــی مرکــز هــذه الواليــة فهــي 
ــد المجاهديــن، ألّن ســيطرة العــدّو تنحصــر  أيضــاً تحــت تهدي
علــی الطريــق فقــط، وال تتعــداه إلــی المناطــق المحيطــة بــه، 
ويســتطيع المجاهــدون بــکل ســهولة أن يغلقــوا الطــرق أمــام 

حرکــة العــدّو متــى شــاؤوا.

ــن  ــرة ع ــة کبي ــة إعامي ــدّو ضّج ــام الع ــود: أثارإع ■ الصم
ــذه  ــي ه ــارک ف ــدان المع ــی مي ــتم( إل ــرال )دوس ــيء الجن مج
الواليــة، وصّورتــه وســائل إعــام العــدّو کبطــل فــي المعــارک 
فــي هــذه الواليــة، فمــا تعليقکــم علی تلــک الضّجــة اإلعامية؟

المولــوي عبدالرحمــن: إّن اإلعــام الــکاذب هــّول مــن شــأن 
)دوســتم( وجعــل منــه بطــاً فــي اإلعــام. وال يخفــی علــی أحــد 
أّن اإلعــام يتلقــی أوامــره مــن الحکومــة، ويقــوم بمثــل هــذه 
الضّجــة اإلعاميــة لتعزيــز معنويــات جنــود الحکومــة بالنفــخ 
فــي )دوســتم(. والحقيقــة هــي أن )دوســتم( ال يســتطيع أن 
ــن يقومــون بالعمليــات  يفعــل أي شــيء أمــام المجاهديــن الذيِ

الجهاديــة فــي هــذه الواليــة.
عســکرية  بقــوة  جــاء  قــد  کان  )دوســتم(  الجنــرال  إّن 
ــام  ــة أم ــه الهزيم ــه واج ــم آب( ولکنّ ــة )خ ــی مديري ــرة إل کبي
ــاً  ــن 45 جندي ــرب م ــا يق ــة  م ــي المعرک ــل ف ــن، وقُتِ المجاهدي
مــن جنــوده بمــن فيهــم ســبعة مــن حراســه الشــخصيين، 
ــم  ــة )خ ــی مديري ــه عل ــرال )دوســتم( حملت ــّدد الجن ــن ش وحي
آب( شــّدد المجاهــدون حملتهــم فــي الوقــت نفســه علــی مدينــة 
)شــبرغان( مرکــز واليــة )جوزجــان(، فخــاف )دوســتم( کثيــراً 
ــم  ــة )خ ــرک مديري ــن، فت ــد المجاهدي ــة بي ــقوط المدين ــن س م
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ــبرغان(.  ــة )ش ــی مديري ــاع إل ــاد للدف آب( وع
إّن النــاس يظنــون أن الجنــرال )دوســتم( - لكونــه مــن واليــة 
)جوزجــان(- ربمــا يتمتّــع بشــعبية وقــوة کبيــرة فــي هــذه 
ــا تکــون أوســع، وأّن عــدد  ــة، وأّن ســيطرته فيهــا ربّم الوالي
المجاهديــن  ربّمــا يکــون قليــاً فــي هــذه الواليــة، ولکــن 
الحقيقــة علــی خــاف ذلــک، ألّن عــدد المجاهديــن فــي هــذه 
الواليــة کبيــر، ويحظــون بشــعبية کبيــرة وقبــول واســع بيــن 
هــذا  المجاهديــن علــی  ويفّضلــون  الواليــة،  هــذه  ســکان 
ــوا  ــک يســتطيع المجاهــدون أن يقوم ــرال الســفاح. ولذل الجن
بُعــد  فــي مدينــة )شــبرغان( علــی  العســکرية  بالعمليــات 

ــتم(.  ــرال )دوس ــزل الجن ــن من ــد م ــر واح کيلومت
الجنــرال  لزيــارات  المصحوبــة  اإلعاميــة  الضّجــة  إّن 
)دوســتم( لواليــة )جوزجــان( ليســت إال محــاوالت فاشــلة 
ــر الســکان  ــي أّن يتأث ــدّو. وال ينبغ ــود الع ــات جن ــع معنوي لرف

الشــرفاء مــن دعايــات العــدّو. 
ــوف  ــه س ــرة أنّ ــل فت ــم قب ــد زع ــتم( کان ق ــرال )دوس إّن الجن
واجــه  ولکنــه  المجاهديــن،  مــن  )فاريــاب(  واليــة  ينقــذ 
ــه لــم يبــق للعــدّو اليــوم إال  الهزيمــة فــي )فاريــاب( أيضــاً. إنّ
الدعايــة والقصــف الجــوي فقــط، وقــد أســقط المجاهــدون 

إحــدی مروحيــات العــدّو فــي مديريــة )آقچــه(. 
وغنــم المجاهــدون عــّدة دبابــات مــن جنــود )دوســتم(، وقتلــوا 
ــفاحين  ــد الس ــس إال أح ــتم( لي ــرال )دوس ــم، فالجن ــدداً منه ع
القدامــی والــذي قتــل اآلف مــن أبنــاء الشــعب األفغانــي ودّمــر 
ــه  ــدّو اآلن عــن طريق ــاول الع ــاس، ويح ــن الن ــر م ــوت کثي بي
آلتــه اإلعاميــة أن يخــّوف المجاهديــن منــه، إال أّن المجاهدين 

يدرکــون هــدف دعايــة العــدّو وال يتأثــرون بهــا. 

ــن  ــن وبي ــن المجاهدي ــل بي ــدون التعام ــف تج ــود: کي ■ الصم
ــة الشــعب؟  عام

ــی  ــف إل ــان( يق ــي )جوزج ــعب ف ــن: الش ــوي عبدالرحم المول
جانــب المجاهديــن ويتعــاون معهــم فــي جميــع المجــاالت، 
ويســاعدون المجاهديــن بأموالهــم وأبنائهــم عــن طيــب نفــس. 
ــع  ــون م ــع الشــعب ويتعامل ــون م ــدون أيضــا يتعاون والمجاه
النــاس معاملــة حســنة. وإننــا نؤکــد علــی جميــع مجاهدينــا أن 
يحســنوا معاملتهــم لعامــة الشــعب ألنهــم أهلنــا ونحــن بحاجــة 
ــر کبيرهــم. وبســبب  إليهــم، فيجــب أن نرحــم صغيرهــم ونوقّ
مثــل هــذه المعاملــة الحســنة يقــف معظــم الشــعب إلــی جانــب 

ــة.  ــة قليل ــی جانــب )دوســتم( إال قل المجاهديــن وال يقــف إل
يســکن فــي هــذه الواليــة أربــع قوميــات وهــي )األزبــک( 
و)الترکمــن( و)العــرب( و)البشــتون( وتعيــش جميــع هــذه 
مــع  متعاونــة  وجميعهــا  واتحــاد،  وئــام  فــي  القوميــات 
ــة  ــم الحقوقي ــكاويهم وقضاياه ــاس ش ــدم الن ــن. ويق المجاهدي
ــدّل  ــی محاکــم المجاهديــن الشــرعية للفصــل فيهــا، وهــذا ي إل
ــة.  ــذه الوالي ــي ه ــن ف ــي المجاهدي ــرة ف ــم الکبي ــی ثقته عل

■ الصمود: وماذا عن المليشيات المحلية للعدّو؟ 
فــي  قليلــة  المحليــة  المليشــيات  عبدالرحمــن:  المولــوي 
ــوا أو  ــا قتل ــل؛ ألّن معظــم قادتهــا إّم ــة وأثرهــا قلي هــذه الوالي

استســلموا للمجاهديــن، فــا توجــد هنــاک مشــکلة کبيــرة 
منهــم. وقــد القــى برنامــج إنشــاء المليشــيات المحليــة للعــدّو 

الفشــل بفضــل هللا تعالــی. 

■ الصمــود: مــا هــي فعالياتکــم األخــری مــن التعليــم والدعــوة 
والخدمــات المدنيــة وغيرها؟ 

المولــوي عبدالرحمــن: لقــد وظّفنــا بفضل هللا تعالی مســؤولين 
مدرکيــن لمســؤلياتهم فــي هــذه المجــاالت ويزاولــون وظائفهــم 
ــد، ونحــن نثــق فيهــم کمــا  ــة بشــکل جي فــي المجــاالت المدني

يثــق فينــا مــن هــم فوقنــا والحمــدهللا. 

فــي هــذه  تّمــت مبايعــة األميرالجديــد  الصمــود: کيــف   ■
الواليــة؟ 

ــه تّمــت البيعــة  المولــوي عبدالرحمــن: بفضــل هللا تعالــی ومنّ
ــر  ــد منصــور( وعــزاء األمي ــا )أخترمحم ــد الم ــر الجدي لألمي
الســابق المــا )محمــد عمــر المجاهــد( فــي جــّو مــن االتحــاد 
والوفــاق بيــن جميــع مســؤولي اإلمــارة فــي جميــع المديريات، 
وقــد نشــرت البيعــة الصوتيــة فــي موقــع )اإلمــارة( الرســمي 

علــی شــبّکة اإلنترنــت. 

■ الصمــود: بمــا أنکــم مــن المجاهديــن القدامــی فــي اإلمــارة 
اإلســامية، فحبّــذا لــو ذکرتــم بعــض ذکرياتکــم مــع أميــر 

ــی.  ــه هللا تعال ــر رحم ــد عم ــا محم ــن الم المؤمني
المولــوي عبدالرحمــن: لقــد التقيــت أکثــر مــن مئــة مــّرة 
باألميــر المــا محمــد عمــر رحمــه هللا فــي مناســبات مختلفــة 
أيــام حکومــة اإلمــارة اإلســامية فوجدتــه شــخصاً متواضعــاً 
علــی  المســؤولين  مــع  يجلــس  کان  التکلــف.  عــن  بعيــداً 
األرض، وکان يوصــي المســؤولين بالتعامــل الحســن مــع 

النــاس. رحمــه هللا تعالــی وأدخلــه واســع جنانــه. 

■ الصمود: ماهي رسالتکم األخيرة في هذا الحوار؟ 
المســلمة  األّمــة  لعامــة  رســالتي  عبدالرحمــن:  المولــوي 
يقفــوا  أن  الشــمال  واليــات  وبقيــة  )جوزجــان(  ولســکان 
ــاد،  ــي الجه ــّز هــو ف ــوا أّن الع ــن. وليعلم ــع المجاهدي ــاً م دوم
وأّن الجهــاد يجــب أن يکــون إلعــاء کلمــة هللا تعالــی، وأننــا 
ســنواصل الجهــاد فــي ســبيل هللا تعالــی إلــی آخــر رمــق فينــا. 
وإننــي أهيــب بالشــعب األفعانــي أن يشــّدد مــن مؤازرتــه 
للمجاهديــن، وأطمئنهــم بقــرب هزيمــة العــدّو بــإذن هللا تعالــی، 
وأن العمــاء ســينهزمون کمــا انهــزم ســادتهم المحتلــون 
ــن،  ــب المجاهدي ــی جان ــون. فيجــب أن يقــف الشــعب إل الغربي
ــاء  ــی الضعف ــم، وأن ال ينس ــاء بأمواله ــاعدهم األثري وأن يس
ــي  ــم. وال نشــک ف ــح دعواته ــن صال ــن م ــم المجاهدي إخوانه
ــی.  ــإذن هللا تعال ــی األعــداء ب ــن ســينتصرون عل أّن المجاهدي

مــع  للحــوار  الفرصــة  إلتاحــة  لکــم  شــکراً  الصمــود:   ■
)الصمــود(. 

المولــوي عبدالرحمــن: ونشــکرکم أنتــم أيضــا علــی جهادکــم 
اإلعامــي ونســأل هللا تعالــی أن يتقبلــه منکــم. 
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بقلم: خليل وصيل

دجل إعالمي
أم

 إعالم دّجال

؟!
ال شــك أن وحــدة صــف اإلمــارة اإلســامية تــؤرق أعــداء 
اإلســام وتزعجهــم؛ ولــذا يســعون لتشــتيت شــملها وتفريــق 

ــائل. ــتى الوس ــرق وش ــف الط ــا بمختل جمعه
ــوا  ــوء، فزعم ــا الس ــون بن ــوا يتربص ــام كان ــداء اإلس إن أع
أن الســبب الوحيــد لوحــدة صــف اإلمــارة اإلســامية هــو 
ــى  ــه هللا عل ــر رحم ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــد أمي تواج
رأســها، وكانــوا علــى يقيــن بــأن رحيلــه ســيحدث بيــن طالبــان 
انقســامات وانشــقاقات تــؤدي إلــى اضمحالهــم واســتأصالهم.
وبعــد اإلعــان عــن وفــاة أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر 
رحمــه هللا وتعييــن المــا أختــر محمــد منصــور حفظــه هللا 
ــارة  ــى اإلم ــة عل ــم اإلعامي ــداء حملته ــف األع ــه، كث ــاً ل خلف

اإلســامية مــن دعايــات وتّرهــات، وأخبــار كاذبــة، وتهــم 
ــة ودســائس  ــة مؤامــرات خبيث ــب حياك ــى جان ــراءات، إل وافت

ــا. ــة أخــرى ضده دنيئ
ــر  ــن التفــوا حــول المــا أخت ــم األعــداء أن المجاهدي ولمــا عل
محمــد منصــور حفظــه هللا واجتمعــوا حولــه كاجتماعهــم حــول 
ســلفه أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر رحمــه هللا؛ ســعوا 
ســعياً حثيثــا لقتــل شــخصية المــا أختــر محمــد منصــور حفظه 

هللا مــن أجــل تنفيــر المجاهديــن منــه وفضهــم مــن حولــه.
ــر  ــراءات مــزورة لشــخصية األمي ــة وافت ــاً ملفق فوجهــوا تهم
ــض  ــات بع ــد منصــور، ولألســف الشــديد ب ــر محم ــا أخت الم
ــن  ــزءاً م ــاد ج ــن يدعــون االنتســاب للجه ــن الذي ــن م المغفلي
ــاً  ــوا -كذب ــدة فزعم ــات عدي ــه فري ــروا علي ــة، فافت هــذه الحمل
وبهتانــاً- أنــه هــو مــن قــام بقتــل أميــر المؤمنيــن المــا محمــد 
ــه  ــوه وابن ــه وأخ ــن أن عائلت ــي حي ــذا ف ــه هللا، ه ــر رحم عم
ــم  ــة، ول ــة طبيعي ــات ميت ــه هللا- م ــه -رحم ــدون أن ــم يؤك كله

ــل. يقت
ــة  ــه بتهــم واهي ــوا اتهام ــة حاول ــم تنفعهــم هــذه الفري ــا ل ولّم
أخــرى ال برهــان لهــم عليهــا، فقالــوا أنــه عميــل للجهــات 
الخارجيــة، حتــى أن البعــض تجــرؤوا علــى إطــاق كلمــة 

"الطاغــوت" عليــه.
وكل ذلــك ألجــل أن يقتلــوا شــخصيته وينفــروا المجاهديــن 
وإخاصــه  جهــاده  فــي  ويشــككوا  فيــه  ويكّرهوهــم  منــه 
ــاه األعــداء مــن حصــول  ــا يتمن ــه، وبهــذا ســيحصل م وقيادت
ــات  ــن، وحــدوث خاف تصّدعــات وانقســامات داخــل المجاهدي
داخليــة يتلوهــا اقتتــال داخلــي، وهكــذا ســتنتهي قصــة الجهــاد 
الحالــي وتضيــع ثمرتــه كمــا ُحــِرم المســلمون مــن قطــف 
ــبب  ــيوعيين بس ــروس والش ــد ال ــارك ض ــم المب ــرة جهاده ثم

الخافــات والنزاعــات.
ولمــا أيــس األعــداء مــن تهمهــم وافتراءاتهــم، توجهــوا نحــو 
ــر حفظــه  ــة األمي ــل وإصاب ــات وتّرهــات حــول مقت نشــر دعاي
هللا، فنشــرت وســائل اإلعــام -بــكل تأكيــد- أن زعيــم اإلمــارة 
اإلســامية أصيــب بجــروح خطيــرة أثنــاء تبــادل إطــاق نــار 
خــال اجتمــاع فــي منــزل أحــد القيادييــن بعــد مشــادة كاميــة 
تطــورت إلــى خــاف، وبعضهــا ادعــت أنــه توفــي وقتــل 

ــراً بجراحــه. متأث
وعلــى الرغــم مــن أن تصريحــات العناصــر االســتخباراتية 
ــم ادعــى  ــت متناقضــة حــول الشــائعة، فبعضه ــة كان الحكومي
أنــه قتــل فــي كشــاك خــارج مدينــة كويتــا الباكســتانية، 
ــا، إال أن  ــة كويت ــل مدين ــع داخ ــادث وق ــال أن الح ــم ق وبعضه
ــى ترويجهــا والتصفيــق  ــت مصــرة عل وســائل اإلعــام ال زال

لهــا.
وكانــت وســائل اإلعــام قــد ادعــت أن الحــادث وقــع فــي منــزل 
ــد هللا  ــد عب ــن أن القائ ــي حي ــد هللا ســرحدي، هــذا ف ــد عب القائ
ســرحدي رد هــذه الشــائعة فــي حــوار صوتــي، إال أن اإلعــام 
لــم يلتفــت إليــه، بــل اســتمر فــي الدندنــة حــول مزاعــم 

ودعايــات المســؤولين الحكومييــن.
ــية  ــة سياس ــائعة لعب ــذه الش ــامية ه ــارة اإلس ــرت اإلم واعتب
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اســتخباراتية ورّدتهــا بشــدة، إال أن وســائل اإلعــام كانــت 
ال زالــت تبــث تقاريــر ناريــة عــن المصــادر الحكوميــة حــول 
إصابــة ومقتــل زعيــم اإلمــارة اإلســامية، وال تصغــي وال 

ــامية. ــارة اإلس ــى رد اإلم ــر إل تنظ
وإليكــم العناويــن الرئيســية لبعــض وســائل اإلعــام الشــهيرة، 
التــي تدعــي الحيــاد والحريــة والمصداقيــة والشــفافية، حــول 
ترويــج شــائعة إصابــة ومقتــل زعيــم اإلمــارة اإلســامية، 

ــادة المجاهديــن: لتســبروا غــور شــماتتهم بقي
بــي بــي ســي: إصابــة زعيــم طالبــان المــا أختــر محمــد 

بالغــة. بإصابــات  منصــور 
إذاعــة الحريــة: تأكيــد مقتــل زعيــم حركــة طالبــان المــا أختــر 

محمــد منصــور.
وكالــة بجــواك األفغانيــة: أكــد مصــدر مهــم فــي حركــة طالبــان 

مقتــل المــا أختــر محمــد منصــور متأثــراً بجروحــه.
 

♦ لماذا يروج األعداء مثل هذه الشائعات؟
إن أعــداء اإلســام يريــدون تحقيــق أهدافهــم المشــمؤومة مــن 

وراء هــذه الدعايــات والفريــات واألكاذيــب واألباطيــل:
- إيــذاءاً للمســلمين وإيامهــم وإدخــال الشــك فــي قلوبهــم فــي 

قيــادة اإلمــارة اإلســامية الجديــدة.
- رفــع معنويــات جنودهــم وعســاكرهم وإســدال الســتار علــى 

هزائمهــم وفضائحهــم.
- الســعي لخفــض معنويــات المجاهديــن لتضعــف قلوبهــم 

وتتزلــزل أقدامهــم.
- إقنــاع الــرأي العــام بوجــود خافــات فــي صــف اإلمــارة 
اإلســامية وأنهــا قــد وصلــت إلــى حــد اإلقتتــال الداخلــي، وأن 
طالبــان انقســمت إلــى مجموعــات متناحــرة، وأنهــم أصبحــوا 

ــى الكراســي. ــى الســلطة وعل ــون عل يتقاتل
- الســعي للحــط مــن مكانــة القائــد الجديــد واإلســاءة إلــى 
ــه أحــد  ــار فيهــا علي ــق الن ــة يطل ــح بمكان ــه أصب ســمعته، وأن

ــوده. جن
 

♦ انقلب السحر على الساحر:
الحقيقــة أن هــذه الكذبــات والفريــات لــم تنفــع األعــداء شــيئاً 
وسيســارع  عرفهــم،  فالشــعب  وفضحتهــم،  ضرتهــم  بــل 
المجاهــدون إلــى ســد الثغــرات األمنيــة التــي لــم يكونــوا 
ــن  ــام ع ــات اللث ــذه الكذب ــفت ه ــل، وكش ــن قب ــا م ــن به عالمي

ــى. ــت مض ــن أي وق ــر م ــح أكث ــدو الكال ــه الع وج
وكانــت اإلمــارة اإلســامية تراقــب جميــع هــذه التحــركات 
والمؤامــرات برويـّـة وحكمــة، حتــى إذا أتعــب األعــداء أنفســهم 
الحــادث؛  بنشــر األكاذيــب وتيقــن بعــض الســذج بوقــوع 
نشــرت اإلمــارة اإلســامية كلمــة صوتيــة لزعيمهــا عــن 

طريــق الاســلكي رداً علــى أكاذيــب اإلعــام وأباطيلــه.
ونســتطيع أن نعــرف مــدى خــوف العــدو وحقــده علــى قيــادة 
اإلمــارة اإلســامية الجديــدة مــن الدعايــات الباطلــة واألخبــار 
ــرة.  ــة األخي ــي اآلون ــا ف ــي لفقه ــة الت ــم الواهي ــة والته الكاذب
ــزورة  ــم الم ــم بدعاياتك ــا حاولت ــم مهم ــول ألعــداء هللا إنك ونق
ــل  ــا والني ــويه قادتن ــة تش ــم الكاذب ــة وأخبارك ــم الملفق وتهمك

ــة  ــن وعام ــب المجاهدي ــن ح ــتزيد م ــا س ــم، فإنه ــن مكانته م
ــدة،  ــامية الجدي ــارة اإلس ــادة اإلم ــي قي ــم ف ــلمين وثقته المس
لصــوت  اســتمعوا  حينمــا  المجاهديــن  بعــض  رأينــا  ولقــد 
نــذروا  وبعضهــم  تعالــى،  هلل  الصيــام  ينــذرون  زعيمهــم 
صدقــات وعبــادات أخــرى، وليــس هــذا حــال المجاهــدون 
والرجــال فقــط بــل هــو حــال عامــة المســلمين والنســاء حيــث 
نــذروا عبــادات شــكراً هلل تعالــى عندمــا اطمئنــوا علــى ســامة 

ــم. ــة زعيمه وعافي
 

♦ دجل إعامي أم إعام دّجال؟
ــاد  ــي تدعــي الحي  مــع األســف أن بعــض وســائل اإلعــام الت
روجــت لهــذه الكذبــة وآذت المســلمين والمجاهديــن، حتــى أن 
البعــض مــن وســائل اإلعــام ادعــت بوقاحــة أنــه قــد تــم تأكيــد 

مقتــل زعيــم طالبــان المــا أختــر محمــد منصــور.
إن وســائل اإلعــام تســتخف بعقــول النــاس وتلعــب بهــا، فمــع 
ــون  ــم يكذب ــة إال أنه ــاد والحري ــم يتبّجحــون بدعــوى الحي أنه

ويخدعــون ويــزورون ويشــوهون.
ــم  ــاد واالســتقالية ث ــن يدعــون الحي ــن الذي ــل لإلعاميي فالوي
هــم يكذبــون ويخترعــون أخبــاراً خياليــة بــكل وقاحــة لصالــح 
اإلحتــال، ويكذبــون علــى شــعبهم ويخدعونهــم ويقدمــون 
ــزورة، ويســعون لتشــويه  ــة وم ــات كاذب ــاراً وتحلي ــم أخب له

ــل لتشــويه اإلســام. ــن ب ــاد والمجاهدي الجه
إن وســائل اإلعــام تظــن أن النــاس صــٌم عمــٌي ال يســتطيعون 
المســلمين  أن  فلتعلمــوا  أال  والنهــار،  الليــل  بيــن  التمييــز 
فقدتــم  وأنكــم  ودجلكــم،  كذبكــم  ويعرفــون  يعرفونكــم 
المصداقيــة، وأنكــم ال تســعون إال إلرضــاء أســيادكم الذيــن 

الشــهرية. الرواتــب  لكــم  يمّولونكــم ويدفعــون 
أنتــم مســاكين! ال تعرفــون قيمــة الصــدق واألمانــة والكرامــة، 
أعمالكــم تناقــض أقوالكــم، أنتــم تحفظــون ألنفســكم الحقــوق، 
اآلخريــن  حقــوق  لــدوس  ســواعدكم  عــن  شــمرتم  ولكــن 

ــم. وأذيته
أنتــم تســعون إلــى تضخيــم أحــداث غيــر مهمــة وتنقلــون 
بينمــا تصّغــرون  غيــر مؤكــدة لصالــح اإلحتــال،  أخبــاراً 
األحــداث الكبــرى فــي أعيــن النــاس وتقللــون مــن شــأنها إذا 

كانــت تصــب فــي مصلحــة المســلمين والمجاهديــن.
 

ــن  ــم ول ــم ودجلك ــع كذبك ــان للجمي ــد ب ــم لق ــول لك ــرا نق وأخي
ــة  ــروا النصيح ــم أن تتذك ــم، فعليك ــم ودعاياتك ــروا بكذباتك يغت
ــه  ــي كلمت ــه هللا ف ــن حفظ ــر المؤمني ــم أمي ــا إليك ــي وجهه الت
ــاد  ــوا الحي ــن أن يلزم ــام واإلعاميي ــى اإلع ــرة: "وعل األخي
وعليهــم أن يدركــوا مســؤوليتهم وال يميلــوا إلــى جانــب واحد، 
وأن يتحلــوا بأمانتهــم المهنيــة األخاقيــة، وأن ال يبثــوا أخبــاراً 
غيــر موثوقــة، وأن ال يرّوجــوا الدعايــات، وال يــرددوا مــا 
يمليــه عليهــم أعــداء اإلســام، وال يوقعــوا المســلمين فــي 
قلــق واضطــراب، وإن لــم ينتهــوا عمــا يقولــون ليعذبنهــم هللا 
ــن وليســلطن عليهــم مــن ال يخافهــم  ــى، وليغري ســبحانه تعال
ــا وإال فيــوم الحســاب  ــك فــي الدني وال يرحمهــم، وســيرون ذل

ــة". ــزاء آٍت ال محال والج
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دوامة الفشل الذريع تلتهم االحتالل في أفغانستان

بقلم: حافظ منصور

"جهنــم"، هــي الكلمــة التــي وّصــف بهــا الجنــرال األمريكــي 
جوزيــف أندرســن وضــع االحتــال األمريكــي فــي أفغانســتان 
ــدا أنــه وبعــد احتــال دام أربعــة عشــر  للعــام الغابــر، حيــث ب
عامــاً ألفغانســتان أن الــرأي العــام فــي الــدول الرئيســية 
المشــاركة فــي التحالــف )أمريــكا، بريطانيــا، ألمانيــا( قــد 
أصبــح أشــد ســخطاً علــى نتائــج الحملــة العســكرية وفقًــا 
الســتطاعات رأي متعــددة، كان آخرهــا اســتطاع  الــرأي 
ــه 72%  ــر في ــن، إذ عب ــوم األمريكيي ــن عم ــري بي ــذي أج ال
مــن المســتطلع آرائهــم عــن رفضهــم للحــرب واعتبارهــا بــا 

ــة. قيم
وبعدمــا أدرك المحتلــون األجانــب بأنــه ليــس بإمكانهــم أن 
يســتأصلوا شــأفة اإلســام والمســلمين فــي بــاد اإلســام  
ــة،  ــة إرهابي ــان" حرك ــار "طالب ــم اعتب ــن رفضه ــوا ع أعرب
فــي تصريــح صــدر علــى لســان متحــدث البيــت األبيــض 
الرســمي فــي ينايــر 2015، إذ عبــر التصريــح بشــكل واضــح 
ــي الســاحة  ــوى فاعــل ف ــان كأق ــي بطالب ــراف أمريك عــن اعت
األفغانيــة بعــد االنســحاب األمريكــي مــن البــاد والمزمــع 
ــح  ــا يفت ــو م ــام، وه ــون ع ــي غض ــه ف ــاء من ــذه واالنته تنفي
المجــال أمــام اإلدارة األمريكيــة للتفاهــم مــع الحركــة فــي 
نهايــة المطــاف رغــم كونهــا "التنظيــم الوحيــد" الــذي يفتــك 
بالجيــش األمريكــي منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى األقــل.    
شــّكل العــام 2006 منعطفــاً حاســماً فــي تاريــخ كل مــن حركــة 
طالبــان والجيــش األمريكــي بأفغانســتان علــى حــد  ســواء، إذ 

بــدأت الحركــة فــي ذلــك العــام مــا يمكــن أن يُســمى بـ"الحريــة 
ــى  ــا عل ــة تركيزه ــم، واضع ــال ومنظ ــكل فّع ــتديمة" بش المس
االســتنزاف العســكري وضــرب النفســية األجنبيــة وإحباطهــا 
بشــكل كامــل، فمجاهــدي اإلمــارة اإلســامية الذيــن انســحبوا 
ــة   ــف بـــ "عملي ــي أســماها  التحال ــاٌ ســنة 2001 والت تکتيکي
التحريــر"، لــم يضعــوا الســاح بــل أعــادوا ترتيــب صفوفهــم 
فــي الجبــال والمناطــق الحدوديــة المشــتركة بيــن التضاريــس 
والشــعاب وقلــل الجبــال، ليتمكنــوا ســريعاً مــن إعــادة تنظيــم 
قواتهــم وقدراتهــم العســكرية تمهيــداً لحــرب اســتنزاف طويلــة 
فــي  المستشــري  الفســاد  ذلــك  فــي  ومســتمرة، ســاعدهم 
هيــكل اإلدارة العميلــة، فضــاً عــن الطبيعــة الجبليــة - والتــي 
ــم االســتهتار  ــاً -، ث ــاً منيع ــاً طبيعي ــا حصن ــح الاجــئ إليه تمن
األمريكــي بقــدرات الحركــة ومقدرتهــا علــى بــدء "حــرب 
ــف  ــى تخل ــي عل ــي المبن ــور األمريك ــبب التص ــة" بس تحرري
ــام  ــذ الع ــه ومن ــر أن ــة، غي ــائلها القتالي ــة وس ــة وبدائي الحرك
2006 كان األمريكيــون قــد بــدؤوا يدفعــون ثمــن ذلــك التصــور 
ــزت  ــي ارتك ــان - والت ــتراتيجية طالب ــت اس ــث كان ــاً، حي غالي
ــة فعــاً - قــد تمكنــت مــن اإلثخــان  ــة بدائي علــى وســائل قتالي
فــي قــوات حلــف األطلســي مــن خــال تكتيــكات عســكرية فعالة 
ــة،  ــر ســريعة وخاطف ــر وف ــات ك ــى عملي ــة إل ــة، إضاف ونوعي
فضــاً عــن حــرب نفســية أثــرت علــى معنويــات الجيــش 
األمريكــي والقــوات المحليــة المواليــة لــه، لينتهــي األمــر 
للناتــو فــي ديســمبر 2014  بتصريــح المتحــدث الرســمي 
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ــة  ــات العســكرية فــي أفغانســتان، وســحب كاف بانتهــاء العملي
الجنــود فــي نهايــة ســنة 2016؛ فكيــف تمكنــت طالبــان مــن 

ــي؟ ــش األمريك ــة الجي هزيم
تحركــت طالبــان وفــق ثــاث اســتراتيجيات رئيســية، كان لــكٍل 

منهــا دوره المهــم فــي اســتنزاف حلــف شــمال األطلســي:

اإلستراتيجية األولى:
والفــر"  "الكــر  قاعــدة  وفــق  الســريعة  المشــاة  هجمــات 
ــداف  ــكات وأه ــع تكتي ــت تتّب ــات كان ــذه الهجم ــة، وه المعروف
مختلفــة وفقــاً لنــوع العــدو المســتهدف، ففــي حالــة القواعــد 
األمريكيــة فــإن "طالبــان" كانــت تهاجــم وتختفــي بشــكل 
القــوة النوعــي، ومــن أشــهر هــذه  لفــارق  ســريع نظــراً 
هلمنــد  فــي  باســتيون  قاعــدة  علــى  الهجــوم  الهجمــات؛ 
بحضــور األميــر البريطانــي "هــاري" وكان مــن نتائجهــا 
ســتور  وغريــغ  غورغانــوس  تشــارلز  الجنراليــن  إقالــة 
ديفانــت، وكذلــك الهجــوم علــى قاعــدة باجــرام - والتــي تعتبــر 
مــن أحصــن القواعــد األمريكيــة فــي أفغانســتان -، والهجــوم 
ــان"  ــدة "باخدش ــتهداف قاع ــام"، واس ــدة "تورخ ــى قاع عل

العســكرية.
أمــا فــي حالــة المناطــق والواليــات التــي يُســيطر عليهــا 
الجيــش األفغانــي الموالــي لاحتــال األمريكــي فــإن الهجمــات 
العنيفــة تســتهدف باألســاس تحريــر األرض والحفــاظ عليهــا، 
وقــد بــات ماحظــاً أن نصــف أفغانســتان أصبــح عمليــاً فــي يــد 
طالبــان وخصوصــاً مناطــق األريــاف، بينمــا يحــاول الجيــش 
األمريكــي والقــوات المواليــة لــه الحفــاظ علــى المــدن الحيويــة 
فــي البــاد مثــل كابــل وقندهــار وهلمنــد، مــع وجــود تخوفــات 
شــديدة مــن تمكــن طالبــان مــن النفــاذ لهــذه المــدن فــا يــكاد 
يمــر يــوم دون أن يحصــل هجــوم مــا داخــل هــذه المــدن 

ــة. الحيوي

اإلستراتيجية الثانية:
ــذي يقــوم بشــكل  ــل هــذا األســلوب ال ــرة؛ يمث ــن المتفّج الكمائ
رئيســي علــى العبــوات الناســفة الخطــر األساســي علــى قــوات 
ــوات العســكرية،  ــكاً بالق ــر الوســائل فت ــر أكث ــف، ويعتب التحال
حيــث إن %60 مــن قتلــى القــوات المشــتركة "إيســاف" كان 

بواســطة العبــوات الناســفة.

ــزور  ــي متقاعــد ي ــط أمريك ــغ ويســت - وهــو ضاب ــول بين  يق
ــوات هــي  ــي أفغانســتان ســنويًا: إن العب الجيــش األمريكــي ف
ــر  ــة خط ــش، ولمواجه ــه الجي ــن أن يواجه ــدو يمك ــث ع أخب
العبــوات الناســفة قــام البنتاغون بتأســيس المنظمة المشــتركة 
لمواجهــة العبــوات الناســفة "إيجــدو" بميزانيــة تقــدر بـــ 60 
مليــار دوالر مــن خــال تطويــر تدريــع العربــات المدرعــة 
الثقيلــة "األمــراب" وزيــادة فعاليــة أنظمــة التشــويش لتعطيــل 
العبــوات التــي يُتحكــم بهــا عــن بعــد وصنــع مابــس داخليــة 
مقاومــة لانفجــارات، بينمــا فّعــل مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية 
مقابــل ذلــك إســتراتيجية مضــادة أكثــر فعاليــة تتمثــل بزيــادة 
الجرعــة الناســفة فــي العبــوات - كان تدميــر مدرعــة ســترايكر 

الثقيلــة بعبــوة تــزن نصــف طــن وقتــل ســبعة جنــود بداخلهــا 
ــل  ــى تقلي ــة إل ــاً - إضاف ــاً واضح ــتان رداً عملي ــوب أفغانس جن
كميــة المعــادن فــي العبــوات لتعطيــل تقنيــة كاســحات األلغــام 
وأنظمــة كشــف األلغــام - ويتباهــى مقاتلــوا طالبــان بعمليــات 
مصــورة تُظهــر تفجيــر كاســحات األلغــام الشــهيرة هاســكي أو 
تفجيــر آليــات بعــد مــرور الهاســكي عليهــا -، ويقــّدر الجيــش 
ــر  ــتان بأكث ــي أفغانس ــة ف ــوات المزروع ــدد العب ــي ع األمريك
ــين  ــع كل خمس ــوة تصن ــاك عب ــوة، وأن هن ــف عب ــن 37 أل م
مقاتلــي  بــأن  األمريكيــة  التحقيقــات  تقــول  فيمــا  دقيقــة، 
ــي  ــش األمريك ــل الجي ــة تعام ــام كيفي ــون باهتم ــان يراقب طالب
ــوا ويأخــذوا  ــا ليتعلم ــة تفاديه ــوات الُمكتشــفة وكيفي ــع العب م
ــو  ــات، وه ــن العملي ــوع م ــذا الن ــر ه ــر لتطوي ــدروس والعب ال
ــة  ــة فشــل كل اإلجــراءات األمريكي ــي النهاي ــه ف ــج عن ــا ينت م
المتخــذة إلحبــاط هــذه الهجمــات، وفــي إصــدار مرئــي للحركــة 
عــرض عــزام األمريكــي كتــاب أصــدره الجيــش األمريكــي 
يختــص بحمايــة الطــرق حصــل عليــه مجاهــدوا طالبــان مــن 
خــال إحــدى العمليــات ممــا يدلــل علــى حجــم االهتمــام الكبيــر 
ــا أو  ــدو وتفاديه ــراءات الع ــة إج ــة لمعرف ــه الحرك ــذي تبدي ال

ــة. مواجهتهــا بإجــراءات مضــادة أشــد فعالي

اإلستراتيجية الثالثة:
ــو" أي هجــوم  ــن أون بل ــات مــن الداخــل" أو "جري  "العملي
األخضــر علــى األزرق وهــو نوع جديــد من العمليــات الخطيرة 
بــدأ يظهــر جليــاً فــي ســنوات االحتــال األخيــرة ألفغانســتان، 
حيــث هاجــم العشــرات مــن أفــراد الجيــش األفغانــي الموالــي 
لاحتــال جنــوداً يتبعــون للقــوة المشــتركة "إيســاف"، وكان 
أبــرز هــذه العمليــات قيــام الشــرطي رفيــق هللا جــان فــي واليــة 
بكتيــا بإطــاق النــار علــى اجتمــاع أمنــي يضــم قــادة مــن 
حلــف األطلســي وقــادة مــن الجيــش األفغانــي، حيــث أســفرت 
العمليــة عــن قتــل صاحــب أكبــر رتبــة عســكرية أمريكيــة منــذ 
حــرب فيتنــام وهــو الجنــرال هــارود غريــن إضافــة إلــى ســبعة 
جنــود آخريــن وإصابــة جنــرال ألمانــي إصابــة بليغــة، ويقــدر 
ــي  ــن إجمال ــل %16 م ــات أدت لمقت ــذه الهجم ــراء أن ه الخب
قتلــى حلــف األطلســي، رغــم أنهــا فــي ســنوات ســابقة ترتفــع 
لتصــل لثلــث القتلــى كمــا حصــل فــي ســنة 2012، وتعــد 
"العمليــات مــن الداخــل" ميــزة أفغانيــة قديمــة جديــدة، ففــي 
تحقيــق أعــده بيناميــن نيجســين لصحيفــة "إنترناشــونال 
هيرالــد تربيــون" أشــار فيــه لظاهــرة "تغيــر الــوالءات" فــي 
ــمة  ــب أدواراً حاس ــذي لع ــر ال ــذا التغي ــي، ه ــع األفغان المجتم
ــن  ــر م ــر الكثي ــا غيّ ــة عندم ــة األفغاني ــرب البريطاني ــي الح ف
قــادة وأفــراد الجيــش األفغانــي والءهــم مــن البريطانييــن إلــى 
المعســكر اآلخــر، وكذلــك فــي القتــال ضــد االتحــاد الســوفيتي، 
ويظهــر أن الهجمــات مــن الداخــل ســتلعب دوراً حاســماً جديــداً 
ــا  ــاً بعدم ــي وخصوص ــش األمريك ــحاب الجي ــريع انس ــي تس ف
فقــد الثقــة فــي أقــرب حلفائــه المحليين"الجيــش األفغانــي".

ــش  ــن الجي ــة بي ــة العاق ــى طبيع ــات انعكســت عل ــذه العملي ه
األمريكــي واألفغانــي، حيــث بــات فــي كل قاعــدة مشــتركة 
بأفغانســتان حاجــز للفصــل بيــن قــوات التحالــف والجيــش 
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ــب  ــى تدري ــوم عل ــدة تق ــي، فضــاً عــن إجــراءات جدي األفغان
مباشــرة،  الجنــود  تدريــب  مــن  بــدالً  أفغانييــن  مدربيــن 
وبطبيعــة الحــال هــذه اإلجــراءات ال تعنــي إال فقــدان الثقــة فــي 
الجيــش األفغانــي، كمــا أنــه ليــس لهــا إال نتيجــة واحــدة وهــي 
زيــادة حالــة الســخط فــي صفــوف قــادة الجيشــين "األفغانــي 

- األمريكــي".
اإلدارة  حاولــت  ألفغانســتان  األمريكــي  االحتــال  خــال 
األمريكيــة تطويــر اســتراتيجيات عديــدة لمواجهــة جنــود 
اإلمــارة اإلســامية، ففــي البدايــة حاولــت أمريــكا دفــع مقاتلــي 
الحركــة إللقــاء الســاح واالندمــاج في بنيــة النظــام الجديد، ثم 
طــورت نظريــة "ضــرب الشــبكة" والتــي تــرى ضــرورة قتــل 
أبــرز قيــادات الحركــة والمؤثريــن فيهــا وكذلــك خايــا تصنيــع 
المتفجــرات، ثــم إســتراتيجية "التقوقــع" قــدر اإلمــكان داخــل 
ــف  ــات القص ــر لعملي ــة أكب ــاء قيم ــة وإعط ــد المحصن القواع
الجــوي، غيــر أن طالبــان طــورت مــن بنيتهــا الهجوميــة 
حتــى أصبحــت بالفعــل تهــدد القواعــد العســكرية نفســها، ثــم 
اإلســتراتيجية األخيــرة لبــاراك أوبامــا القائمــة علــى تخفيــف 
الوجــود األمريكــي فــي العــراق وتعزيــزه فــي أفغانســتان، 
ــت  ــان أثبت ــا طالب ــي اتبعته ــادة الت ــتراتيجية المض إال أن اإلس
ــة بعكــس  نجاحهــا الكبيــر، فالحركــة تخــوض معركــة وجودي
خصمهــا، وهــي جماعــة بنيتهــا التنظيميــة غيــر واضحــة 
للجيــش األمريكــي، وتمتلــك حاضنــة شــعبية كبيــرة وواســعة، 

فضــاً عــن مقدرتهــا الهائلــة علــى التكيــف مــع كل المتغيــرات 
الحاصلــة، وهــي صفــة أساســية فــي النفســية األفغانيــة التــي 

ــزاة. هزمــت كل الغ

ــم  ــي خت ــي س ــي ب ــومفريل للب ــن س ــده كوينت ــر أع ــي تقري ف
ــي  ــا يحصــل ف ــي حــول م ــة لدوبلوماســي أمريك ــه بجمل كام
أفغانســتان فقــال: "فــي هــذه الحــرب تتقلــص التوقعــات، 
والغــرب لــن يذكــر كلمــة نصــر أبــداً، ال تســألني عمــا إذا 
كانــت تســتحق ألنهــا بالفعــل ال تســتحق". وإذا كانــت اإلدارة 
األمريكيــة لــن تذكــر كلمــة نصــر، فــإن طالبــان ســتذكرها 

ــراً. كثي

فــي عــام 1835، كتــب الكســيس دي توكفيــل: “هنــاك نوعــان 
مــن األشــياء التــي ســتكون صعبــة جــداً بالنســبة ألي شــعب 
بــدء الحــرب وإنهائهــا”. يجــب علــى  ديمقراطــي، وهــي 
ــا،  ــد له ــا وضــع ح ــب عليه ــرب. يج ــذه الح ــاء ه ــكا إنه أمري
مــع العلــم أنهــا لــم تكــن المنتصــرة، ومــع العلــم أن اآلالف مــن 
ــدو  ــا الع ــم به ــي يتحك ــى األرض الت ــم عل ــوا حتفه ــود لق الجن
ــم  ــة ت ــكان الخاص ــوق األمري ــاً أن حق ــم أيض ــع العل اآلن، وم
التضحيــة بهــا فــي ســبيل الدفــاع عــن الحريــة، ومــع العلــم أن 
النصــر كان حليــف الطالبــان وليــس المحتــل المجنــون الــذي 

ــد كل شــيء وفشــل وخســر كل الخســران. فق
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علی وشك الفتح الكامل
لقــد كانــت عمليــات )العــزم( فــي  أفغانســتان حافلــة بالفتوحات 
واالنتصــارات للمجاهديــن، حيــث بســط فيهــا المجاهــدون 
ــا الســجون،  ــی مناطــق واســعة، وکســروا فيه ســيطرتهم عل
ــا  ــوا فيه ــدّو، وغنم ــود الع ــن جن ــرات م ــم العش ــلم له واستس
غنائــم کثيــرة، وفتحــو المديريــات، وأخيــراً ســيطروا فيها علی 
مدينــة )کنــدز(، إال أّن أکبــر إنجــاز اســتراتيجي للمجاهديــن في 
هــذه الســنة هــو التقــدم االســتراتيجي المتــدرج والمنظــم لهــم 
خــال عمليــات العــزم فــي واليــة )هلمنــد( مــن بدايــة انطــاق 
ــدون  ــه المجاه ــن خال ــّذ م ــی اآلن، وينف ــات وحت ــذه العملي ه
خططهــم المرســومة بدقــة لفتــح هــذه الواليــة بشــکل کامــل. 
تبلــغ مســاحة واليــة هلمنــد ســتين ألــف کيلومتــر مربــع مــن 
األرض، وهي بهذه المســاحة الواســعة تشــکّل ُعشــر مســاحة 
المناطــق  مــن  )هلمنــد(  وتعتبــر واليــة  کلهــا.  أفغانســتان 

ــمة. ــة الحاس الجهادي
لقــد كانــت مديريــات )بغنــي( و)باغــران( و)ديشــو( مــن 
المدريــات التــي ســيطر عليهــا المجاهــدون بشــکل کامــل إلــی 
ــة،  ــذه الوالي ــات ه ــة مديري ــي بقي ــوي ف ــم الق ــب تواجده جان
وبســبب هــذا التواجــد القــوي  للمجاهديــن فــي هــذه الواليــة؛ 
ــکام  ــها إلح ــن جيش ــاً م ــواًء کام ــل ل ــة کاب ــت حکوم خّصص

ــة.  ــذه الوالي ــی ه ــيطرة عل الس
ــوزاد( و)موســی  ــا )ن ــة هــذه الســنة خرجــت مديريت ــي بداي ف
قلعــه( مــن ســيطرة العــدّو بعــد ســقوط مقــّرات قيــادات األمــن 
والمراکــز العســکرية واإلدارات المدنيــة فيهــا بيــد المجاهدين. 

توّجــه  قلعــه(  و)موســی  )نــوزاد(  مديريتــي  فتــح  بعــد 
المجاهــدون نحــو مديريــة )کجکــی(، فســيطروا علــی الســوق 
ــک  ــة وکذل ــز المديري ــی مرک ــة وعل ــذه المديري ــية له الرئيس
علــی جميــع أريــاف هــذه المديريــة اآلهلــة بالســّکان ، وبذلــک 
ــة  ــاء بمديري ــّد الکهرب ــة س ــي منطق ــدّو ف ــد الع انحصــر تواج
)کجکــی( وباتــت جميــع قــوات العــدّو فــي حصــار مطبــق مــن 

ــا.  ــع الطــرق أمامه ــوا جمي ــد أن أغلق ــن بع ــل المجاهدي قِبَ
بعــد تصفيــة ســاحات )کجکــی( مــن تواجــد العــدّو، أطلــق 
ــی  ــة عل ــدة المتزامن المجاهــدون عملياتهــم العســکرية الموّح
و)مارجــه(  و)نادعلــی(  و)گرشــک(  )ســنگين(  مديريــات 
ومدينــة  لمرکز)هلمنــد(  التابعــة  )باباجــي(  ومنطقــة 
المناطــق  مــن  هــي  المناطــق  هــذه  وجميــع  )لشــکرگاه(، 
المرکزيــة الهامــة فــي هــذه الواليــة، وکان المحتلــون قــد 
خاضــوا معــارک عنيفــة طيلــة الســنوات الماضيــة إلخضاعهــا 
ــدوا فيهــا خســائر  وإحــکام الســيطرة عليهــا، وکانــوا قــد تکبّ
ــکرية  ــد عس ــأوا قواع ــد أنش ــوا ق ــي األرواح، وکان ــة ف فادح
فــي جميــع قــری تلــک المناطــق، وأوجــدوا فيهــا المليشــيات 
ــق.  ــی المناط ــيطرة عل ــری للس ــاليب أخ ــب أس ــة بجان المحلي
ــک  ــن إخضــاع تل ــا م ــدٍّ م ــی ح ــوا إل ــد تمّکن ــوا ق ــک کان وبذل
المناطــق لهــم، إال أّن جميــع جهــود المحتليــن وعمائهم ذهبت 
أدراج الريــاح فــي هــذه الســنة حيــث اســتطاع المجاهــدون أن 
يســيطروا بشــکل کامــل علــی منطقــة وادي )ســاروان قلعــة( 
فــي مديريــة )ســنگين( بعــد أن ســيطروا علــی نصف ســاحاتها 

هلمند
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فــي العــام الماضــي، وانحصــر تواجــد العــدّو اآلن فــي مرکــز 
المديريــة وبعــض المناطــق المحيطــة بــه، وقد استســلم ســتون 
ــاً للعــدّو مــع کامــل أســلحتهم ومعّداتهــم الموجــودة فــي  جندي
ــن  ــرب م ــت( بالق ــة )ماموري ــي منطق ــن ف ــم للمجاهدي قاعدته
ــي تستســلم  ــی الت ــّرة األول ــي الم ــت ه ــة. وکان ــز المديري مرک

ــن.  ــة للمجاهدي ــدة کامل ــا قاع فيه
وقــد ســيطرالمجاهدون فــي هــذه الســنة علــی الطريــق الممتــّد 
بيــن مرکــز المديريــة إلــی مرکــز مديريــة )گرشــک(، وقضــوا 
فــي هــذه المنطقــة علــی جميــع نقــاط وحواجــز العــدّو األمنيــة 
والعســکرية، وبذلــک صــارت مديريــة )ســنگين( أيضــا مثــل 
ــن  ــن، وم ــار المجاهدي ــت حص ــة تح ــی( واقع ــة )کجک مديري
المتوقــع أن يســيطر عليهــا المجاهــدون بشــکل کامــل فــي 

ــی.  المســتقبل القريــب إّن شــاء هللا تعال
واليــة  قلــب  تعتبــر  التــي  الواســعة  )گرشــک(  ومديريــة 
)هلمنــد( وتقــع علــی الطريــق الرئيســي الممتــّد بيــن )قندهــار( 
و)هــرات( هــي األخــری يســيطر المجاهــدون علــی کثيــر مــن 
ســاحاتها اآلهلــة بالســّکان، ولــم يبــق للعــدّو إال بعــض النقــاط 

ــط. ــداو( فق ــي( و)ميرمن ــي )زمبيل ــن منطقت ــة بي األمني

ــة  ــاحات منطق ــم س ــی معظ ــدون عل ــيطر المجاه ــک س  وکذل
)ده آدم خــان(، ومنطقــة )باباجــی( القريبــة مــن مرکــز مدينــة 
ــام  ــث ق ــدّو، حي ــيطرة الع ــت س ــت  تح ــي کان ــکرگاه( الت )لش
المجاهــدون فــي هــذه الســنة بعمليــات ناجحــة، أحکمــوا فيهــا 
ســيطرتهم علــی جــزء کبيــر منهــا، و يقــع خــط نــار المجاهدين 
ــا  ــتهدف منه ــي يس ــرپريکرو( الت ــة )س ــي منطق األول اآلن ف
 P.K المجاهــدون أهدافهــم فــي مرکــز المدينــة برشاشــات

بســهولة.
 ومديريــة )نادعلــي( الواقعــة فــي غــرب المدينــة ســيطر فيهــا 
ــوی  ــق )ل ــی مناط ــرة عل ــم األخي ــال عملياته ــدون خ المجاه
مانــده( و)شــاول( و)نــری مانــده( إلــی ســوق )چــاه انجيــر(، 
وبذلــک اقتــرب المجاهــدون مــن هــذه الجهــة أيضــاً مــن 

ــکرگاه(.  ــة )لش مدين
القــوات األمريکيــة  التــي قامــت  وأّمــا مديريــة )مارجــة( 
ــرات  ــا عش ــترک فيه ــا واش ــيطرة عليه ــرة للس ــات کبي بعملي
ــون  ــة، وکان األمريکيي ــة األمريکي ــود البحري ــن جن اآلالف م
يشــبّهون ســيطرتهم عليهــا بالســيطرة علــی مدينــة )الفلوجــة( 

العراقيــة فهــذه المديريــة أيضــا اآلن عــادت مــّرة أخــری 
ــام المجاهــدون فــي هــذه الســنة  لســيطرة المجاهديــن. كمــا ق
ــة )مارجــة(  ــي مديري ــدّو ف ــز الع ــی مراک ــة عل ــات موفّق بعملي
ــل  ــة، وقُتِ ــی معظــم ســاحات هــذه المديري وســيطروا فيهــا عل
فــي المعــارک معظــم أفــراد مليشــيات العــدّو أو الذوا بالفــرار 
ــي  ــى المبان ــا عل ــدّو فيه ــد الع ــن المناطــق، وانحصــر تواج م
ــه مرکــز الشــرطة،  ــذي في ــة ال ــة فــي مرکــز المديري الحکومي
ــدّو  ــش الع ــر. ويعي ــب المدي ــل، ومکت ــش العمي ــدة الجي وقاع
ــه،  ــق علي ــار مطب ــة حص ــي حال ــاً ف ــق أيض ــذه المناط ــي ه ف
ــی  ــة إل ــع الطــرق المؤدي ــه جمي ــوا أمام ــن أغلق ألّن المجاهدي

ــز.  المرک
ــة لـــ  ــات الهام ــي معظــم المديري ــات الشــاملة ف وبهــذه العملي
)هلمنــد( اســتطاع المجاهــدون أن يســيطروا علــی معظــم 
ســاحات هــذه الواليــة، وأن يُلجــؤوا قــوات العــدّو إلــی التجّمــع 

ــة )لشــکرگاه(. ــة مدين ــز الوالي ــي مرک ف
وأّمــا التوقّــف المؤقــت لعمليــات المجاهديــن علــی مراکــز 
ــام فهــو أمــر  المديريــات وعلــی مرکــز المدينــة فــي هــذه األي
عــارض وســببه اشــتداد القصــف الجــوي مــن قبــل األمريکيين 

للقــری واألريــاف ومناطــق تواجــد النــاس. و مــن جانــب آخــر 
فــإّن المجاهديــن يســتغلّون هــذه الظــروف الطارئــة لإلعــدادات 
العســکرية واللوجســتية للهجمــات المقبلــة إن شــاء هللا تعالی. 
أّمــا العــدّو فقــد توصــل إلــی قناعــة بحتميــة ســقوط هــذه 
ــن؛ ولذلــک ينقــل معظــم  ــد المجاهدي ــة بشــکل کامــل بي الوالي
وإلــی  )قندهــار(  واليــة  إلــی  عائاتهــم  الحکومــة  رجــال 
العاصمــة )کابــل(. وقــد نقلــت الحکومــة معظــم الســجناء 
ــي  ــزي ف ــجن المرک ــی الس ــد( إل ــجن )هلمن ــن س ــن م المهّمي
العاصمــة )کابــل( خوفــاً مــن تحريــر المجاهديــن لهــم. ويُقــال 
ــی  ــت إل ــون للمبي ــن يذهب ــؤولين الحکوميي ــم المس ــأّن معظ ب
القاعــدة األمريکيــة فــي منطقــة )شــوراب( خوفــاً مــن هجمــات 

المجاهديــن الخاطفــة. 
وأمــل المجاهديــن فــي هللا تعالــی کبيــر فــي أنـّـه ســيوفّقهم لفتح 
مــا بقــي مــن المناطــق فــي هــذه الواليــة فــي المســتقبل القريب 
إن شــاء هللا تعالــی، وبذلــک ســتحّرر أکبــر واليــات أفغانســتان 
مســاحةً وهــي )هلمنــد( مــن ســيطرة العــدّو بــإذن هللا تعالــی، 

ومــا ذلــک علــی هللا بعزيــز. 
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منوت وقوفًا ..
وحنيا أسودًا
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فبقــدر  للغــزاة،  تاريخيــة  معضلــة  أفغانســتان  تشــّکل 
مــا يكــون غزوهــا فــي العــادة ســهاً جــداً، بقــدر مــا 
تكــون محاولــة البقــاء بهــا أو تغييــر واقعهــا أمــراً شــبه 
مســتحيل؛ ويعــود ذلــك فــي األســاس إلــى عــدد مــن 
طبيعــة  وإلــى  جهــة،  مــن  الجيوبولوليتكيــة  العوامــل 
الشــعب األفغانــي مــن جهــة أخــرى، إذ يعــّد األفغانــي منــذ 
ــاده  ــورة ب ــت وع ــد انعكس ــرة، وق ــاً بالفط ــه مقات والدت
علــى شــخصيته، كمــا فرضــت عليــه الغــزوات المتتاليــة 
ــه  ــي نفســه وذات ــى ترســخ ف ــاً مقاومــاً حت ــاً موقف تاريخي
ذاتيــاً،  ســلوكاً  المحتــل  األجنبــي  مقاومــة  وأصبحــت 

ــه. ــه بنفس ــه ووثقت ــه بدين ــززه إيمان يع
وبقــدر مايكــون المحتــل قاســياً وعنيفــاً بقــدر مــا تكــون 
المقاومــة لــه أشــد، ومــا يميــز األفغــان فــي هــذا المجــال 
ليــس زخــم المقاومــة لديهــم، وإنمــا نَفَســها الطويــل. 
ــى  ــوم عل ــق الي ــذه الحقائ ــدة ه ــات المتح ــه الوالي وتواج
أرض الواقــع فــي أفغانســتان وهــي خائفــة مــن أن تاقــي 
مصيــر األمــم التــي دخلتهــا ولــم تخــرج منهــا إال منهــارة 

ــة وآخرهــم االتحــاد الســوفييتي. أو متفكك
يهتــف کل أفغانــي مضطهــد بعدمــا ذاق األمّريــن مــن 
المحتليــن: أيهــا المحتلــون الغاصبــون! أخرجــوا مــن 
ــم  ــا منك ــد رأين ــا، فلق ــا ألهله ــا واتركوه ــا وديارن أوطانن
والخــراب،  الدمــار  المدقــع، وشــاهدنا  والفقــر  الظلــم 
مشــردين  وأهلهــا  أطــاالً  وقرانــا  مدننــا  وأصبحــت 

ونســاءها ثكالــى، فمــاذا بقــي لنخــاف منــه؟
هل عندكم أشّد من الرصاص؟ فقد فتحنا له صدورنا.

والقنابل؟ قد أعددنا أنفسنا لنأخذ دورنا.
ثمنــاً  بذلناهــا  لقــد  األرواح؟  مــن  أغلــى  عندنــا  هــل 

. لاســتقال
ثمن المـــجــد دٌم ُجـــــدنا بــه
فانظروا كيف دفعـــنا الثــمـنا

كيــف ســقينا بدمنــا جبــال الهمااليــا والهندكــوش، وجنــان 
نيمــروز  وبطــاح  وغزنــي،  ووردك  ولوغــر  قندهــار 

ــت  ــير وخوس ــدوز وبانجش ــرات وقن ــاء ه ــد وأرج وهلمن
وجــال آبــاد و... ! فــاألرض التــي تُســقى بالــدم ال تُنبــت 

ــتقال. ــز واالس إال الع
ــدم  ــل ال ــار مث ــي  ح ــدم األفغان ــد: إن ال ــم أح ــل لك ــم يق أل
يبكــون  وأمهــات  آبــاء  لشــهدائنا  وإن  األمريكــي، 
ويتألمــون ثــم يصبــرون أو يقدمــون وينتقمــون، كمــا هــو 

وضــع اآلبــاء فــي أميــركا؟
فــإذا كانــت ثورتكــم الكبــرى التــي تعتــزون بهــا قــد 
ــرات  ــإن ثم ــكا، ف ــوة أمري ــون – ق ــا تزعم ــرت – كم أثم

ثورتنــا ســتجيء حيــن يجــيء موعدهــا.
فاملــؤوا مخــازن الدبابــات، واقتلــوا منــا المئــات، واكذبوا 

وانشــروا مــا شــئتم، فــكل ماهــو آٍت آٍت.
إن الهــرة إذا ُحبســت وضويقــت انقلبــت لبــؤة، والبــركان 
إن ُســدت فوهتــه كان االنفجــار، والشــعب إذا اســتذل ثــار، 

والنــار وال العــار، وللشــهداء عقبــى الــدار.
أم غاب عنكم التاريخ؟

 Le تعالــوا معــي لنقــرأ مــا كتبــه المســيو لومارشــان
Marchand أحــد ضبــاط جيــش فرنســا ومــن أعضــاء 
ــع  ــز م ــرب اإلنكلي ــه »ح ــي كتاب ــكرية ف ــة العس األكاديمي
األفغــان« الــذي ظهــر ســنة 1879 مــا يأتــي تعريبــه 
ــان  ــكيب أرس ــي ش ــن حواش ــاه م ــن نقلن ــاً، ونح ملخص

ــامي": ــم اإلس ــر العال ــاب حاض ــى "كت عل
»إن مبــدأ عاقــة إنكلتــرا مــع أفغانســتان كان فــي القــرن 
األول  نابليــون  أرســل  عندمــا  وذلــك  عشــر،  التاســع 
"الجنــرال غــاردان" لمفاوضــة العجــم فــي عقــد محالفــة 
بينهــا وبيــن فرنســا، ألجــل فتــح الهنــد، فلمــا بلــغ اإلنكليــز 
ــن  ــذوا م ــول ليتخ ــى كاب ــد إل ــال وف ــرعوا بإرس ــك أس ذل
األفغــان ردًءا ضــد العجــم، وكان يومئــٍذ فــي كابــول أميــر 
عليــه لقــب شــاه مثــل شــاه الفــرس فحصلــت عليــه ثــورة، 
ــذي كان  ــك أخــو الصــدر األعظــم ال ــى المل واســتولى عل
عنــد ذلــك الشــاه وفــر أخــو الشــاه األفغانــي إلــى الهنــد، 
ملتجئــاً إلــى اإلنكليــز مســتمداً نصرتهــم الســترداد ملكــه، 
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كمــا أن أميــر األفغــان الجديــد، وهــو المســمى دوســت محمــد 
خــان، عقــد حلفــاً مــع الــروس فــكان عملــه هــذا كافيــاً لتجريــد 

ــة إنكليزيــة علــى أفغانســتان ســنة 1839. حمل
اإلنكليــزي  الســائح  كابــول  إلــى  الحملــة  ســبق  قــد  وكان 
ــط  ــائس الضاب ــا دس ــاوم فيه ــس Burnes ليق ــهور برن المش
ــع "  ــد أقن ــى الهن ــس إل ــا رجــع برن ــش الروســي فلم فيكوفيت
اللــورد أوكانــد" بوجــوب الزحــف وإعــادة الشــاه القديــم 
ــى وجــد  ــور حت ــد الشــاه المذك ــا أعي ــن م ــك، ولك شــجاع المل
ــم، لمــا كان  ــزه بجيــش عظي ــى تعزي ــز حاجــة ماســة إل اإلنكلي
ــدوان  ــن ع ــر م ــى؛ وظه ــن الفوض ــاد م ــي الب ــر ف ــد انتش ق

األهالــي لإلنكليــز. 

وفــي ســنة 1841 شــبت نــار الثــورة فــي كابــول، وقتــل فيهــا 
المعتمــد البريطانــي، وعــدد مــن ضبــاط اإلنكليــز، ثــم اضطــر 
القائــد اإلنكليــزي بالنظــر إلــى تحــرج موقعــه، إلــى طلــب 
األمــان علــى نفســه وعلــى جنــده، علــى أن يخــرج مــن البــاد 
ــى شــيء، وهكــذا خــرج فــي أشــد  ــوي عل ــدون توقــف ال يل ب
زمهريــر الشــتاء، وكان مــا كان مــن الملحمــة المشــهورة التي 
اســتأصل فيهــا األفغــان 16 ألــف أو 17 الــف جنــدي إنكليــزي 
ــن  ــي كمي ــك ف ــل، وذل ــى 5 آالف مقات ليــس منهــم ســوى 4 إل
نصبــوه لهــم فــي » خــورد کابــول« فلــم ينــج ســوى الطبيــب 
ــاد  ــى جــال آب ــر إل ــذي ف ــدون Bridun" ال العســكري "بري

ليخبــر قومــه بالفادحــة العظمــى.
ثــم إن األفغــان تقدمــوا وحصــروا جــال آبــاد التــي كانــت فيهــا 
ــف  ــى أن زح ــهرين إل ــاء ش ــم زه ــة، فقاومته ــة إنكليزي حامي
"الجنــرال بولــوك" مــن الهنــد فأنقذهــا. ثــم بعــد مــدة زحــف 
اإلنكليــز بحملــة عظيمــة علــى كابــول ونســفوا قاعهــا، ودار 
الملــك وأخــذوا بثارهــم عمــا ســبق )قــال(: وقــد أردنــا اإلشــارة 
إلــى هاتيــن الحملتيــن اللتيــن تقدمتــا لإلنكليــز فــي أفغانســتان 
ــة بالحــرب الحاضــرة )أي ســنة 1878  ــن العاق ــا م ــا لهم لم
ــدة معرفــة مــا  ــو مــن الفائ إلــى ســنة 1880( كمــا أنــه ال يخل

ــن  ــار م ــك الدي ــي تل ــل ف ــد التوغ ــاً يري ــاً أروبي ــرض جيش يعت
العقبــات الصعــاب ومــا يســتجلب النظــر مــن كــون كتائــب 
العســاكر األفغانيــة التــي كان اإلنكليــز قد كتبوها واســتخدموها 
وظنوهــا أصبحــت مــن جملــة جيشــهم قــد انقلبــت عليهــم 

وكانــت أشــد أعدائهــم وطــأة فــي تلــك الحــرب«. انتهــی
أنكــم  أم  تفقهــون؟  ال  مالكــم  الغاصبــون  المحتلــون  أيهــا 
ــن  ــم ع ــداً يكفيك ــيئاً واح ــوا ش ــون؟ افهم ــون وال تجهل تتجاهل
ــو أن  ــة أال وه ــة األهمي ــي غاي ــام وف ــيء ه ــو ش ــياء وه أش
البــاذل الســخي  المؤمــن  بــل الشــعب  الشــعب ال يريدكــم؛ 
البطــل، الــذي بــذل الغالــي والنفيــس، إنمــا يريــد المجاهديــن، 
يريــد رجــاالً يحكمــون بشــرع هللا، يريــدون دولــة مســلمة 

ــارة إســامية كــي تصــون دينهــم وإســامهم وشــرائعهم  وإم
ــن كيــد الكائديــن وانتحــال المبطليــن. م

ال يريدكــم فإنكــم أفســدتم الشــبان بالماهــي والمغريــات عبــر 
ــام،  ــاد اإلس ــي ب ــنتموها ف ــي دش ــوات الت ــات والقن الفضائي
قنــوات الدعــارة ومواقــع المجــون والفســاد التــي أبــادت 
الحيــاء والعفــاف، ونفّــرت البنــات مــن اآلبــاء واألمهــات 
واإلخــوة واألخــوات حتــى بتــن يهربــن مــن بيوتهــن إلــى مــا 

ــه. ــن تبعات ال يعرف
ــم الشــباب مــن المســاجد والذكــر والصــاة، وأفســدتم  وأبعدت
خلقهــم بالمجــون والبرامــج الخاعيــة، ووفرتــم األفيــون 
والمخــدرات حتــى أن أكثــر مــن 3 ماييــن شــخصاً باتــوا 

يتعاطــون المخــدرات.

الغــرب  ســفينة  الغارقــة،  الســفينة  هــذه  إلــى  اللجــوء  إن 
المحطمــة، يغرقنــا مــع الغارقيــن، فعلينــا أن نهجــر تبعيــة 
ــا  ــة، ونضــع مناهجه ــم، والتربي ــر، والتعلي ــي التفكي ــرب ف الغ
ومخططاتهــا بحريــة حســب مايملــي علينــا اإلســام، وتفرضــه 
ــر  ــذا أم ــا. فه ــراء فيه ــي الم ــج والمشــاهدات الت ــا النتائ علين

ــال. ــت االحت ــيئاً ويمق ــيئاً فش ــه ش ــعب يدرك ــات الش ب

مقبرة الدبابات السوفييتية إبّان االحتال السوفييتي الغاشم

15مجلة الصمود   |   العدد 117   |   ربيع األول 1437هـ - ديسمبر 2015م



سرّ نجاح
الطالبان
بعد الفتوحات

ــة أو  ــة أو مديري ــى قري بعدمــا تســيطر اإلمــارة اإلســامية عل
منطقــة مــا، فإنهــا تبســط فيهــا األمــن واالســتقرار والهــدوء، 
وتعيدهــا إلــى ســاكنيها بعدمــا كان الشــعب فــي تلــك المناطــق 
ــال،  ــم واالحت ــد، بعــد مجــيء الظل ــذ أمــد بعي ــوا إليهــا من يرن
ــاس  ــة واحــدة كمــا لمــس الن ــم واالحتــال وجهــان لعمل فالظل

ــاً بســبب أفعالهــم المشــينة. ذلــك عيان
ــعب  ــي الش ــاذا يحتف ــو: لم ــا ه ــروح هن ــؤال المط ــن الس ولك
بمجــيء الطالبــان؟ لمــاذا ال يمقتهــم كمــا يمقــت العمــاء 
وأســيادهم األجانــب؟ ألــم يبلغــم مــا تبثــه وســائل اإلعــام 
وحشــيون  الطالبــان  بــأن  ادعــاءات  مــن  مســاء  صبــاح 
وإرهابيــون وال يميــزون بيــن صغيــر أو كبيــر ويذبحــون 

شــأفتهم؟ ويســتأصلون  األبريــاء 
إذن ما السر؟

ولشــدتهم  لقســوتهم  الطالبــان  مــن  يخــاف  الشــعب  هــل 
ولبأســهم؟

مســكين مــن يظــن هــذا، فالشــعب األفغانــي ال يخــاف مــن 
أحــد كائنــاً مــن كان، غيــر أن هــذا الشــعب األبــي يحتــرم 
ــه  ــو اإلســام؛ ألن ــده أال وه ــاً عن ــاف دائم ــداً، ووقّ ــيئاً واح ش
شــعب مســلم عريــق كابــراً عــن كابــر، ناضــل ألجــل اإلســام، 

ــاده. ــي ب ــتقر ف ــى اس ــس حت ــي والنفي ــى بالغال وضح
فتعالــوا معــي لنــرى مــاذا يحمــل الطالبــان معهــم عندمــا 
يبســطون ســيطرتهم علــى منطقــة مــا، لنــرى ســّر نجاحهــم.
ــذي  ــار ال ــدد اإلط ــات تح ــل بتعليم ــو العم ــم ه ــر نجاحه إّن س
ــي  ــة ف ــة مجموع ــة الحالي ــي المرحل ــة ف ــه الحرك ــير علي تس
كتيــب، فمســتوى ســيطرة المجاهديــن يحتّــم رســم األطــر 
التــي يتعامــل بهــا المنتمــون للحركــة ويحتّــم ضــرورة الســير 
وفــق التوجيهــات الشــرعية، وعــدم الســماح بالتجــاوزات 
غيــر المنضبطــة، خاصــة فــي التعامــل مــع الجنــود العادييــن 
والمتعامليــن مــع االحتــال، وقصــر معاقبتهــم علــى اإلمــام أو 
نائبــه. وإليــك - أخــي القــارئ- بعــض مامــح هــذه التعليمــات، 
كمــا نُشــرت فــي وســائل اإلعــام مــع بعــض التعليقــات عليهــا:
الائحــة اســمها: )الئحــة المجاهديــن فــي اإلمــارة اإلســامية 
فــي أفغانســتان( التــي أصدرهــا أهــل الحــل والعقــد فــي اإلمــارة 

اإلســامية. وأوضحــت الائحــة فــي مقدمتهــا أن الداعــي 
لهــا هــي مقتضيــات الوضــع الراهــن فــي أفغانســتان، وأن 
مصدرهــا الشــريعة اإلســامية، وأن قيــادة اإلمــارة اإلســامية 
ــلم أو  ــن المس ــى يتمك ــادئ حت ــذه المب ــوا ه ــا وضع وعلماءه
المجاهــد مــن تحقيــق هدفــه ومواجهــة األعــداء. وجــاءت 
الائحــة فــي 13 فصــاً و67 مــادة مفّصلــة، ودّونــت فــي كتيــب 

ــف مــن 65 صفحــة: مؤل
الفصــل األول مــن الائحــة حمــل عنــوان: "القضايــا األمنية"، 
ــن ألي  ــه يمك ــا: »أن ــدة، أهمه ــاً ع ــوادَّاً ونصوص ــن م وتضّم
مســلم أن يوّجــه الدعــوة لموظفــي الحكومــة العميلــة لكــي 
ــى  ــاً عل ــّد آمن ــل هــذه الدعــوة يع ــوا وظائفهــم. ومــن يقب يترك
نفســه بأمــر مســؤول طالبــان فــي الواليــة أو المديريــة«. وفــي 
مــادة أخــرى مــن هــذا الفصــل ورد أنــه »إذا تعــّرض أحــد 

ــة«. ــّدم للمحاكم ــه يق ــان، فإن ــن أُعطــي األم ــن لم المجاهدي
الفصــل الثانــي مــن الائحــة جــاء تحــت عنــوان: »الســجناء« 
ومــن المــواد الــواردة فيــه أنــه: » إذا اعتقــل كافــر محــارب، 
فــإن قتلــه أو مبادلتــه أو أخــذ الفديــة مــن بــاب مصلحــة 

ــه«. ــام أو نائب ــك لإلم ــات ذل ــلمين. وصاحي المس
وفــي مــادة أخــرى مــن هــذا الفصــل جــاء أنــه: »إذا استســلم 
ــؤون إذا ســلّموا  ــون، ويكاف ــن، فإنهــم ال يُقتل ــود للمجاهدي جن

أســلحتهم«.
أمــا الفصــل الثالــث مــن الائحــة فقــد خصــص لـــ ) العمــاء(، 
ومــن مــواده أنــه: »إذا ثبــت أن شــخصاً يتجســس لصالــح 
األعــداء، فإنــه يعــد مفســداً ومــن حــق الوالــي أن يعــذره أو أن 
ينفيــه. ومــن حــق اإلمــام وحــده أو نائبــه أن يقــرر فــي قتلــه«.

ــد  ــة فق ــذه الائح ــي ه ــر ف ــر واألخي ــث عش ــل الثال ــا الفص أم
ــث ال يحــق ألحــد  ــات بشــأن هــذه الائحــة؛ حي تضمــن توصي
ــام. ــة اإلم ــن صاحي ــر م ــن أي تغيي ــد م ــا، ويع ــر بنوده تغيي

فهــذا الكتيــب يبيــن للجميــع أن اإلمــارة اإلســامية تعمــل 
ــم  ــك أحبه ــل ذل ــنة، وألج ــاب والس ــق الكت ــا واف ــرع وم بالش
الشــعب لمــا رأى أنهــم يبســطون األمــن والهدوء واالســتقرار. 

ــد الفتوحــات. ــم بع ــذا ســر نجاحه وه

هللا
سد

: أ
قلم

ب
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عمليات العزم املباركة

خــال عمليــات العــزم المباركــة قُتــل مــا ال يقــل عــن 273 مــن 
كبــار ضبــاط العــدو وقادتــه الميدانييــن.

فلقــد فشــل العــدو العميــل وأذنــاب األميــركان الذيــن اغتصبــوا 
والادينيــة  الفســاد  وأشــاعوا  الشــعب،  آراء  مــن   99%
والمســيحية والديموقراطيــة والمجــون والزنــا ومــا إلــى ذلــك 
مــن المنكــرات والخبائــث، وذهبــت مخططاتهــم هبــاءاً أدراج 

ــاح. الري
والجهــاد النقــي المثمــر القائــم تحــت ظــل رايــة اإلمــارة 
اإلســامية ضــد اإلدارة العميلــة وأســيادهم األجانــب، الطامــح 
إلقامــة دولــة اإلســام، وتحريــر البــاد مــن نيــر االحتــال؛ قــد 
جنــى ثمــاراً يانعــة بحمــدهللا خــال عمليــات العــزم المباركــة، 
حيــث تــم فتــح مئــات الثكنــات والقواعــد وتحريرهــا مــن لــوث 
األعــداء. وال تــزال هــذه الفتوحــات جاريــة، تكبــد األعــداء فيها 
ــن  ــى م ــي نســلط الضــوء عل ــا يل ــي األرواح. وفيم ــائر ف خس

ــل مــن كبــار جنراالتهــم وضباطهــم ونذكرهــم بأســمائهم: قُت

◄ قتل في أروزجان 23 من القادة وهم:
القائــد جــاب خــان؛ القائــد األمنــي. جبارخــان؛ رئيــس البنــك، 
القائــد دل آغــا، عبدالحليم المدير الســابق، داروخان خاكســار؛ 
المديرالســابق لمديريــة دهــراود مــن حــزب الخلــق الشــيوعي 
المشــهور، القائــد فضــل ربــي، القائــد ســام خــان، إســماعيل 

خــان؛ مديــر تشارشــينو، القائــد متيــن القنــدوزي، القومنــدان 
ــال  ــدزي خــان مســئول انتق ــان، محم ــد من جــات خــان، القائ
الســجناء، القائــد نعمــت، داروخــان القائــد العــام للصحــوات، 
القائــد جلــل محمــد وطــن، القائــد رحيــم هللا، القائــد جــان آغــا، 
القائــد دادجــل، القائــد صمدجــان، القائــد طالــب جــان، القائــد 
ــد  ــد، القائ ــد نورمحم ــاد، القائ ــد جــل م ــور، القائ ســيدجل مام
ــادة  ــب قي ــد نائ ــد أميرمحم ــدان كا، القائ ــد قومن ــط، القائ ضاب
ــد  ــد، القائ ــن محم ــد دي ــح، القائ ــد صال ــة تشــوره، القائ مديري
قــدرت، القائــد ســردار، القائــد غــام نبــي والقائــد جمعــه جــل.

◄ قتل في والية بادغيس 23 من القادة وهم:
ــد شــيرعلي، القائــد  ــر، القائ ــد الحــاج أخت ــد هاشــم، القائ القائ
مديريــة  أمــن  قائــد  مجيدخــان  فريــدون،  القائــد  إقبــال، 
ــد،  ــة جون ــي لمديري ــد األمن غورماتــش، فيــض هللا خــان القائ

محمدحســن ناصــح والقائــد قيــوم.

◄ قتل في والية دايكندي 5 من القادة وهم:
القائــد بهلــوان، القائــد ميرامــودي )شمشــير(، القائــد ولــي هللا 

شــاهين، القائــد إبراهيــم وكامــران.

◄ قتل في والية زابل 20 من القادة وهم:

حصاد
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القائــد أســد نائــب القائــد رزاق، القائــد اللغمانــي، باميانــي 
المســؤول العســكري، القائــد نجيــب، القائــد أســد، القائــد 
ــام،  ــد ماس ــل، القائ ــه ج ــد موش ــم، القائ ــد نعي ــوالد، القائ ف
القائــد أوريــا، القائــد حميــدهللا، القائــد جــل محمــد، القائــد 
عــزت هللا، القائــد كركيــن، القائــد فيضــول، القائــد قاهــر، 
القائــد بــرات محمــد شــنكي وال، القائــد ضابــط جــادي، قربــان 

ــليم. ــط س ــد الضاب ــي والقائ عل

◄ قتل في والية سربل 13 من القادة وهم:
ــد  ــزاري، القائ ــب م ــد نجي ــتار، القائ ــد س ــن، القائ ــد حس القائ
كمــال عيســوي، القائــد بحــرهللا، القائــد طوفــان مــع أربــع قــادة 

آخريــن، القائــد ســكندر، القائــد نظــام، القائــد أميرالديــن.

◄ قتل في والية غور 7 من القادة وهم:
قائــد مجموعــة   ،207 لــواء  قائــد  بخشــي  القائــد شــعيب 
4، القائــد زيــن خــان، القائــد الجنــرا كريــم خــان، القائــد 

. ســراج  والقائــد  عبدالقيــوم، 

◄ قتل في والية فارياب 27 من القادة وهم:
القائــد  ســراج،  القائــد  نظــر،  القائــد  عبدالرســول،  القائــد 
ضيــاء الديــن، القائــد ذوالفقــارـ القائــد ســتار، المحقــق حبيــب 
ــاج  ــد الح ــي، القائ ــم جم ــادر جلي ــد ن ــيم، القائ ــد نس هللا، القائ
القائــد  القائــد محمدخــان،  القائــد ســاعت خــان،  نظــرهللا، 
ــد نســيم،  ــد قــدرت، القائ ــد مــراد، القائ ــوكل، القائ ــوي ت المول
ــد  ــم، القائ ــد خــداي رحي ــد إســرائيل، القائ ــد غفــور، القائ القائ
ــد،  ــد جاوي ــد نصــرهللا، القائ ــدهللا، القائ ــد عبي ــد، القائ يارمحم

ــي. ــض جنبش ــد في ــم والقائ ــد نعي ــدي، القائ ــد جيلي القائ

◄ قتل في والية فراه 12 من القادة وهم:
ــان،  ــرؤوف خ ــد عبدال ــى، القائ ــد موس ــلطان، القائ ــد س القائ
القائــد غفــار، القائــد مهربــان، القائــد محمــود، المحقــق نعيــم، 
القائــد جمعــه جــل خــان، القائــد ظاهــر، القائــد نثــار، الضابــط 

جليــل والقائــد صمــد آغــا.

◄ قتل في والية قندهار 52 من القادة وهم:
القائــد آغاولــي، القائــد مهمــان، القائــد نورعلــي، القائــد 
ريمبــو، القائــد عبدالرحمــن، القائــد شــمس هللا، نائــب جبــار، 
القائــد شــيرکي، القائــد عمــر، القائــد ميرويــس، ذبيــح هللا نائب 
ــد  ــل، القائ ــد جمي ــة زري، القائ ــق مديري ــورک، محق ــن غ أم
ــد  ــد شــاولي، القائ ــر، القائ ــد أکب ــار(، القائ محــب هللا )شــاه م
ــدال،  ــد أب ــاران، القائ ــد جلب ــان، القائ ــد تورج ــي، القائ ــل نب ج
نعمــت قائــد ثکنــة منطقــة2، القائــد محمــد رفيــق، القائــد 
عبدالهــادي، القائــد جــال عثمانــزی، القائــد المــا، القائــد 
بهلــوان، القائــد محمــود، القائــد متکــي، القائــد  مولديــن، 
القائــد  نســيم ارغســتاني، القائــد  شايســته خــان بشــتون، 
جرانــي،  القائــد  القائدنجيــب،  سياتشــويي،  ظاهــر  القائــد 
الضابــط باريــداد، القائــد  روزي، القائــد ســوداجر،القائد نيــک، 
ــي  ــد جنائ ــن، قائ ــد ســيف الدي ــد جــان محمــد خــان، القائ القائ

القائــد ســخي،  انــار،  النائــب نصــرهللا،  القائــد  بخاکريــز، 
الضابــط ســعدهللا خــان، القائــد محمد،القائــد شــريف هللا قائــد 

ــع. ــعدهللا وعبدالناف ــدان س ــز، القائ ــة خاکري ــن مديري أم

◄ قتل في والية نيمروز 7 من القادة وهم:
القائــد بصيــر، الحــاج حکيــم نائــب مديــر مديريــة شخانســور، 

القائــد عبدالرحمــن قائــد منطقــة4،
ــد قــدوس وســيد نذيــر ســادات مشــاور  ــد عبيــدهللا، القائ القائ

ــي وموظــف االســتخبارات. الوال

◄ قتل في والية هرات 13 من القادة وهم:
ــر،  ــد اکب ــار، القائ ــد عبدالجب ــواه ،القائ ــر خ ــد خي ــد حمي القائ
الضابــط اکــرم، القائــد ســراج، القائــد فضــل أحمــد، مديــر أمــن 
ــس  ــي، الرئي ــادر غورماتش ــد  عبدالق ــون، القائ ــتون زرغ بش
نــور احمــد خــان، القائــد ميرجانــک، القائــد شــاهدهللا کهســاني 
وعبدالرحيــم قائــد الطريــق الســريع قومنــدان بإســام قلعــه.

◄ قتل في والية هلمند 76 من القادة وهم:
ــد  ــي، القائ ــد جانک ــال، القائ ــد ننجي ــن والقائ ــن الدي ــد زي القائ
عابــد، القائــد شمشــاد، القائــد عبدالــرازق، القائــد داود، القائــد 
ألمــاس، القائــد تاثيــري، القائــد مجاهــد، القائــد جــاب أيوبــي، 
القائــد  الحــاج عبدالرحيــم، عبدالکريــم،  عبيــدهللا،  الحــاج 
محمــد نبــي، القائــد إحســان، القائــد ميرويــس، القائــد جانــان، 
ــق،  ــد عاش ــد داود، القائ ــتم، القائ ــد روس ــتار، القائ ــد س القائ
القائــد جهــادي، القائــد فيــض هللا معــراج، تــور شــکور ،القائــد 
ــاري،  ــد عبدالب ــان، القائ ــد تورج ــوالال، القائ ــد ک ــر، القائ صاب
القائــد جانــان، القائــد متيــن. القائــد محمــد ولــي، القائــد 
ــرم،  ــد ل ــريف، القائ ــد ش ــت، القائ ــد عصم ــر، القائ ــور ظاه ت
القائــد رفيــع هللا المشــهور بـــ کــوالال، القائــد آدم آغــا، القائــد 
القائــد  الضابــط عبدالحــق،  القائــد ســردار،  الماســنجين، 
حبيــب هللا، القائــد ســيدنبي، القائــد نورجــل، القائــد محمــد 
ولــي، القائــد ســليم، القائــد صديــق القائــد وطندوســت، القائــد 
تورجــان، القائــد هنــر، القائــد دريــاب، القائــد عبدالغنــي، 
القائــد کامــران، القائــد زلمــی، قائــد أمــن مديريــة موســی 
قلعــه، القائــد فريــد، القائــد ملــک، القائــد حســن، القائد شــراف 
الديــن، القائــد المولــوي، القائــد ســور اغــا ولــک، القائــد 
تعرضــي، القائــد جانــان، القائــد خوَريــي، القائــد عبدالمالــک 
ــد  ــد، القائ ــد أحم ــد، القائ ــد ســلطان محم ــد آصــف، القائ ،القائ
جالــي، القائــد بســم هللا ريجــي ،القائــد شائســته خــان، القائــد 
زهيــر، القائــد شــاه ولــي، معــاون دالور، القائدمحمــد، القائــد 

خاکســار.
___________________________

تقرير: القاري محمد يوسف أحمدي
المتحدث الرسمي باسم اإلمارة اإلسامية.

۲۰/۲/۱۴۳۷ هق 2/12/2015م
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الشــرق،  فــي  وقاقــل  اضطرابــات 
الغــرب! تســود  ووحشــية  ورعــب 

فــي عصرنــا لــم يعــد المواطــن الغربــي 
ــا فــي عاصمــة  ــا فــي ســربه مطمئن آمن
بلــده، بعــد أن أشــعل قادتهــم نيــران 
اإلســامي،  العالــم  فــي  الحــروب 
ــك  ــى تل ــي أدت إل ــات الت ــاروا األزم وأث

الحــروب فــي الشــرق اإلســامي.
ــاً فــي العــراق،  ــام حرب نشــهد هــذه األي
وحربــاً فــي ســوريا، وحربــاً فــي اليمن، 
وحربــاً فــي لبنــان، وحروبــاً، وأزمــات، 
ــة  ــاد العربي ــر مــن الب ــي كثي ــل ف وقاق

واإلســامية.
أســباب  فــي  النظــر  ندقــق  وعندمــا 
ــا،  ــات، وجذوره ــذه الحــروب واألزم ه
نــرى أنهــا تعــود إلــى قضيــة فلســطين، 
الفلســطينية  األراضــي  واحتــال 

ســكانها! وتشــريد 

إن الصهيونيــة العالميــة زرعــت الكيــان 
الصهيونــي داخــل فلســطين وفــي قلــب 
ــش  ــه بجي ــم دعمت ــط، ث ــرق األوس الش
مســتبدة  بأنظمــة  وحصنتــه  قــوي، 
أكثــر  األنظمــة  وتلــك  الجــوار،  فــي 
ــا  ــرائيل، وله ــة إس ــى حماي ــا عل حرص
عاقــات جيــدة مــع القــوى العالميــة 
التــي ضمنــت بقائهــا إذا اســتمرت فــي 

قمــع أي تحــرك جهــادي مســلح يمــس 
فــي  اســتمرت  وإذا  إســرائيل،  أمــن 
صــد شــعوبها مــن الرقــي والتطــور، 
ــا  ــي آمن ــان الصهيون ــش الكي ــك يعي لذل
محصنــا بجيــش مدعــوم مــن القــوى 
الشــرقية والغربيــة هــذه األيــام. أمــا 
ــدان اإلســامية المجــاورة فتشــتعل  البل
بنيــران حــروب طائفيــة، أو عقديــة، 
أنشــأها  أزمــات  بســبب  قوميــة؛  أو 
وأوجدهــا رؤســاء القــوى االســتكبارية 

ــم. ــي العال ف
أدركــت  العربيــة  الشــعوب  بعــض 
للصهيونيــة  أنظمتهــا  عمالــة  أخيــراً 
العالميــة؛ فثــارت لتغييرهــا، فحدثــت 
العربيــة  البــاد  كافــة  فــي  ثــورات 
تقريبــاً، والدافــع الحقيقــي لجميــع هــذه 
ــة  ــن األنظم ــص م ــو التخل ــورات ه الث
االســتعمار  زرعهــا  التــي  القمعيــة 
ومحاربــة  الشــعوب،  إفقــار  بهــدف 
الصحــوة اإلســامية، وإماتــة قضيــة 
ــا عــن جســد  ــاً، وفصله فلســطين نهائي
األمــة، واالعتــراف بإســرائيل كدولــة 

مشــروعة.
فــكان مــن الطبيعــي أن تــؤدي هــذه 
دمويــة،  صدامــات  إلــى  الثــورات 
ــا  ــرة؛ ألنه ــة مدم ــروب شرس ــى ح وإل
ثــورات مصيريــة ســتقرر مصيــر األمــة 

اإلســامية، وســتقرر مصيــر فلســطين، 
وســتعيد األقصــى إلــى المســلمين.

ــعوب  ــائر الش ــطيني وس ــعب الفلس الش
المؤتمــرات،  جربــوا  اإلســامية 
إلــى  ووصلــوا  الحــوارات،  وجربــوا 
درجــة اليقيــن أن العــدو اإلســرائيلي 
لغــة  لغــة واحــدة وهــي  اليعــرف إال 
ــدو  ــذا الع ــع ه ــع م ــه ال ينف ــوة، وأن الق
المخــادع إال هــذه اللغــة، وأن اليهــود 
مــا قدمــوا إلــى فلســطين ليرحلــوا عنهــا 
ســبيل  فــا  وحــوارات.  بمفاوضــات 
لطردهــم إال بالقتــال والجهــاد فــي ســبيل 
األراضــي  الســترداد  ســبيل  وال  هللا، 

بالقــوة. إال  المحتلــة 
القــوى  حفيظــة  يثيــر  والجهــاد 
ــي  ــذف ف ــم، ويق ــي العال ــتكبارية ف االس
الهــدوء  ويســلبهم  الرعــب،  قلوبهــم 
ــذي  ــم ال ــدأ العال ــن يه ــان، ول واالطمئن
ــل  ــم تُح ــي مــا ل ــان الصهيون يدعــم الكي
ــل  ــزول القاق ــن ت ــة فلســطين، ول قضي
واالضطرابــات فــي العالــم مالــم يعــد 
ــون  ــن يك ــلمين، ول ــى المس األقصــى إل
لحمــاة  وهادئــاً  آمنــاً  مكانــاً  العالــم 
الكيــان الصهيونــي وداعميــه مــا لــم 
التــي  األراضــي  األمــة  إلــى  تُســترد 
احتلــت منهــا فــي تلــك البقعــة المباركــة.
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ســمعنا ورأينــا فــي األيــام الماضيــة 
ــد  ــى صعي ــاً عل ــة ضروس ــاً إعامي حرب
وكاالت  مــن  بدايــة  والعالــم،  البلــد 
األنبــاء األفغانيــة الهشــة ووصــوالً إلــى 
قنــوات األنبــاء العالميــة كـــ " بــي بــي 
ســي" و" ســي إن إن" و" صــداي 
أمريــكا" والقنــوات العالميــة الشــهيرة 
األخــرى، فجميعهــا أعلنــت بالحــرف 
المــا  المؤمنيــن  أميــر  أن  الواحــد 
أختــر محمــد منصــور استشــهد متأثــراً 
بجــراح أصيــب بهــا فــي اشــتباك دار 

بيــن الطالبــان.

ــن  ــام م ــائل اإلع ــن وس ــل أن تتبي وقب
مــن  وتتثبّــت  الخبــر  صحــة  مــدى 
ونشــره،  ببثــه  قامــت  مصداقيتــه، 
وفرحــت  وأزبــدت،  وأرعــدت 
خبــراء  واســتضافت  واستبشــرت، 
ومناقشــة  المفتــرض  الخبــر  لتحليــل 
أســباب وتبعــات هــذه الحادثــة التــي لــم 

الوجــود. عالــم  فــي  أصــاً  تحــدث 
والمضحــك فــي األمــر أن نائــب الرئيس 
الرئيــس  ومكتــب  غنــي،  أشــرف 
بكابــول  الهنــد  وســفير  التنفيــذي، 
ــائعة  ــذه الش ــاً له ــذوا موقفــاً داعم اتخ
الطالبــان  أن  وزوراً  كذبــا  فادعــوا 
اختــاروا الشــيخ هبــة هللا أميــراً لهــم 
بعــد مقتــل المــا أختــر محمــد منصــور.

ــرك  ــت وســائل اإلعــام تفب ــذا كان  وهك
ــي  ــب الت ــام الشــائعات واألكاذي ــدة أي لع
ال أســاس لهــا مــن الصحــة. مــع أن 
ــب  ــم يص ــم، فل ــّذب مزاعمه ــع يك الواق

زعيــم اإلمــارة اإلســامية بــأي أذى.
بعــد  يومــاً  الشــائعات  ازديــاد  ومــع 
اإلســامية  اإلمــارة  فاجــأت  يــوم، 
الجميــع ببــث شــريط صوتــي لزعيــم 
الحركــة المــا أختــر محمــد منصــور 
حياتــه،  علــى  الحركــة  فيــه  أكــدت 
رداً علــى مزاعــم الحكومــة األفغانيــة 
ــه  ــة المغرضــة بأن والمصــادر اإلعامي
أصيــب بجــروح تســببت بوفاتــه فــي 
منطقــة )كشــاغ( بباكســتان، حيــث رّد 
المــا أختــر ادعــاءات الحكومــة جملــة 
ــأذى  ــم يصــب ب وتفصيــا وأثبــت أنــه ل
وأنــه يتمتــع بصحــة جيــدة ويواصــل 
أمــور اإلمــارة مــع أنصــاره فــي مــكان 

مجهــول.
ونــدد زعيــم الحركــة فــي هــذا الشــريط 
بحادثــة ميــدان وردك التــي ارتكبتهــا 
قــوات الجيــش األفغانــي صبــاح الجمعــة 
ــي أســفرت  ــاد والت فــي منطقــة ســيد آب
عــن استشــهاد 9 أطفــال وإصابــة نحــو 
12 آخريــن بجــروح، وأعــرب عــن بالغ 
حزنــه لهــا، كمــا طمــأن الشــعب وذوي 
ــن،  ــن المجرمي ــم م ــأر له ــال بالث األطف
فــي  األخيــرة  الحادثــة  أن  واعتبــر 
إدارة  ارتكبتهــا  التــي  وردك  ميــدان 

ــر. ــة ال تغتف ــول جريم كاب
وأضــاف ســماحته بــأن األعــداء الذيــن 
فشــلوا أمــام جنــود اإلمــارة اإلســامية 
الشــائعات  يبثــوا  أن  اآلن  يحاولــون 

إلضعــاف معنويــات المجاهديــن.
الشــريط  مــن  اآلخــر  القســم  وفــي 
يســلط زعيــم الحركــة الضــوء علــى 

فــي  والعســكري  السياســي  الوضــع 
ليســت  حربنــا  إن  فيقــول:  البــاد 
للزعامــة أو للســلطة وإنمــا هــي جهــاداً 
إلعــاء كلمــة هللا، ولتعلــم إدارة كابــول 
والعالــم أجمــع أن طالبــان والمجاهديــن 
إقامــة  حتــى  نضالهــم  ســيواصلون 

اإلســامي. النظــام 
ويــرّد زعيــم الحركــة فــي القســم اآلخــر 
مــن الشــريط نشــوب الخافــات فــي 
صفــوف وقيــادات الحركــة وأوضح بأن 
بعــض الخافــات الشــكلية والجزئيــة 
النظــر  فــي وجهــات  اختافــات  هــي 
ولــن تتســبب بنشــوب حــرب وقتــال.

ــة قاصمــة  ــد كان هــذا الشــريط ضرب لق
ألنهــا  ودعاياتهــا؛  اإلعــام  لوســائل 
كانــت قــد أذاعــت لعــدة أيــام بــأن زعيــم 
اإلمــارة اإلســامية قــد استشــهد. ومــع 
تصــر  الجهــل  وكاالت  تــزال  ال  هــذا 
علــى مــوت زعيــم اإلمــارة اإلســامية، 
مــا  ونتســاءل  منهــا  نتعجــب  ونحــن 
هــل  الشــائعات؟  بهــذه  مقصدهــا 
يريــدون أن يغطــوا الحقائــق الجليــة 
كانــوا  فــإن  والشــائعات؟  بالترهــات 
ــي  ــون ف ــم يعيش ــا ه ــك فإنم ــون ذل يظن

والجنــون. الوهــم 

هــذه  بــأن  كامــل  يقيــن  علــى  نحــن 
ــن  ــأ م ــا تنش ــة إنم ــف المفتضح المواق
وســائل  ألصحــاب  الخلقــي  الفقــر 
اإلعــام، فــا منــاص إال أن نقــول لمثــل 
هــؤالء الدجاليــن: إذا لــم تســتح فاصنــع 

ــئت! ــا ش م
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سفينة ..

بقلم: مومند

منــذ أن أعلــن كل مــن غنــي ومنافســه عبــدهللا عبــدهللا فوزهمــا 
فــي انتخابــات الرئاســة التــي خيمــت عليهــا اتهامــات بتاعــب 
ــون  ــل ج ــات، تدخ ــن الخاف ــهر م ــد أش ــاق، وبع ــع النط واس
كيــري، ليقنــع االثنيــن بتقاســم الســلطة ليكــون أشــرف غنــي 
رئيًســا، ويكــون عبــد هللا عبــد هللا رئيًســا تنفيذيـًّـا للبــاد، وتــم 
التوصــل -باشــراف أميركــي- إلــى تشــكيل حكومــة – مــا 
يســمى - بالوحــدة الوطنيــة، وقطعــت جهيــزة قــول كل خطيــب. 
وبرغــم ذلــك ال تــزال هنــاك خافــات حــادة بيــن جناحــي 
الحكومــة االئتافيــة كل يــوم، حيــث جــدد رئيــس الســلطة 
التنفيذيــة فــي الحكومــة عبــد هللا عبــدهللا تهديــده مؤخــراً علــى 
ــاً  ــوع منع ــا ممن ــة العلي ــي المناصــب الحكومي ــات ف أن التعيين
باتــاً دون التشــاور المســبق معــه، وأنــه لــن يقبــل بغيــر ذلــك 
أبــداً، وأكــد المذكــور فــي بيــان رســمي صــدر عــن مكتبــه أن 
التعيينــات علــى المناصــب الحكوميــة الرفيعــة ليســت مــن 
صاحيــات الرئيــس أشــرف غنــي وال أي وزيــر فــي حكومتــه 

بــل يجــب التشــاور فيهــا معــه.
ــغ  ــة أبل ــلطة التنفيذي ــس الس ــان أن رئي ــذا البي ــي ه ــاء ف وج
جميــع الــوزراء فــي الحكومــة الحاليــة أنــه ال يحــق ألحــد 
تعييــن الــوزراء ونوابهــم والحــكام فــي األقاليــم والمقاطعــات 
مــن طــرف واحــد، مؤكــداً علــى ضــرورة التشــاور مــع مكتــب 

ــذي.  ــس التنفي الرئي
الشــك أن االحتــال أتــى بغنــي وعبــدهللا للقيــام علــى مصالحــه 
ــأِت بهمــا لبســط األمــن واالســتقرار. كمــا أن االحتــال  ــم ي ول
ــه  ــل إن ــة الفســاد، ب ــون ومكافح ــى ســيادة القان ــل عل ــم يعم ل
ــه، فانتشــرت  ــم عمائ ــي حك ــم ف ــل الفســاد يتأصــل ويتفاق جع
ــوق اإلنســان،  ــاكات حق ــة، ال ســيما انته ــاكات األخاقي االنته
وإن شــعاراتهم التــي كانــوا ينــادون بهــا مــن اســتتباب لألمــن 
والديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، وتوفيــر فــرص 
ــة  ــت الديموقراطي ــث تحول ــاح، حي ــت أدراج الري ــل، ذهب العم
إلــى حكــم  حفنــة مــن الفاســدين والمرتشــين العمــاء ال 

ــاد . ــاد والعب ــيء للب ــل ش ــتطيعون فع يس
وفــي األونــة األخيــرة أوردت وكاالت األنبــاء أحاديــث عــن 
ــدة  ــر عدي الفســاد المستشــري فــي أفغانســتان وكشــفت تقاري
عــن تفاقــم المشــكلة، وفــي شــهر أيلــول ســبتمبر الماضــي قــال 
الرئيــس أشــرف غنــي فــي افتتــاح مؤتمــر المانحيــن بالحــرف 
ــات بينهــا  ــي شــأن تحدي ــاً ملموســاً ف ــق تقدم ــه حق الواحــد إن
ــه  األمــن ومكافحــة الفســاد والمخــدرات، وأضــاف أن حكومت
ــن  ــات م ــة اإلف ــاد وثقاف ــة الفس ــة لمحارب ــي حمل ــرعت ف ش
العقــاب، لكــن فــي شــهر مــارس الماضــي كشــف تقريــر 
)ســيغار(  البــاد  إعمــار  إعــادة  ببرنامــج  العــام  للمفتــش 
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ــال  ــون دوالر أمريكــي وق جــون ســوبكو عــن إهــدار110 ملي
إن أفغانســتان تعتبــر مصــدر %90 مــن اإلنتــاج العالمــي 
لألفيــون علــى الرغــم مــن إنفــاق قســم كبيــر مــن المســاعدات 
األمريكيــة علــى عمليــة إبــادة المخــدرات إال أن البــاد ال تــزال 

ــون. ــون طــن مــن األفي ــر مــن 13 ملي ــج أكث تنت
ــام الماضــي،  ــرس« الع ــس ب ــة »فران ــع وكال ــة م ــي مقابل وف
أبــدى ســوبكو دهشــته لعــدم مســارعة الواليــات المتحــدة فــي 
وضــع آليــات لمراقبــة نفقاتهــا ومحاربــة المخــدرات والفســاد 
وقــال: »إن مجمــوع الرشــاوي التــي دفعهــا مواطنــون أفغــان 
فــي العــام 2012 بلــغ 1.25 بليــون دوالر، أي نصــف عائــدات 
ــة  ــة أفغاني ــر لمنظم ــى تقري ــتناداً إل ــة«، اس ــة األفغاني الخزين

غيــر حكوميــة.
وســبب انتشــار الفســاد خافــاً مــع األمــم المتحــدة فــي حزيران 
ــور  ــدوق ألج ــى صن ــراف عل ــأن اإلش ــي، بش ــو( الماض )يوني
رجــال الشــرطة، مــا أشــار إلــى أن مســاعدات المانحيــن 
ســتتوقف إلــى حيــن إقامــة أنظمــة خاليــة مــن الفســاد ويعتقــد 
ــا  ــة، كم ــدة للغاي ــوزارات فاس ــيين أن ال ــن الدبلوماس ــر م كثي
ــة  ــود والشــرطة األفغاني ــدد الجن ــر ســوبكو أن ع ــر تقري يُظه
الرغــم  علــى  للحلفــاء  بالنســبة  معــروف  غيــر  وقدراتهــا 
خــال  دوالر  مليــون   60.7 الكونغــرس  تخصيــص  مــن 
العقــد الماضــي للتجهيــز والتدريــب ودفــع رواتــب الجنــود 
والشــرطة؛ ولــذا ظهــر تــردد المانحيــن فــي تقديــم المســاعدات  

ــة. ــي الدول ــة ف ــذور عميق ــه ج ــاد ل ــة أن الفس بحج
ــذي زارأفغانســتان  ــورواري" ال يقــول الصحفــي "محمــود ال
ــر بيــن كابــول  ــاك فــرق كبي ــة مؤخــراً أنــه: "ليــس هن الحبيب
عــام 2002 مــع بدايــة االحتــال األمريكــي وبينهــا اآلن، مــر 
ــت أفغانســتان جريحــة ومريضــة  ــاً وال زال ــة عشــر عام أربع
وأنهــم  للعــاج  جاؤوهــا  أنهــم  األمريكييــن  ادعــاء  رغــم 

أطباؤهــا المخلصــون.
كابــول ازدادت شــحوباً، مطارهــا كثــرت أســواره، وكل شــيء 
يفتــش، أجهــزة تفتيــش وكاب بوليســية وعيــون زرقــاء 

ــم. ــك إليه ــور وصول تفترســك ف
للحــرص  تدعــوك  والبشــتونية  بالفارســية  كتبــت  الفتــات 

إلــى أوامــر رجــال األمــن. واالنصيــاع 
وحــده الشــارع المــؤدي إلــى المطــار تــم رصفــه بعنايــة 
ــة  ــد المهم ــض القواع ــة وبع ــفارة األمريكي ــوي الس ــه يح ألن

العســكرية.
هــي تلــك القواعــد التــي ظهــرت حيــن كانــت الطائــرة تقتــرب 
مــن الهبــوط، طائــرات حربيــة مــن كل األنــواع نائمة لتســتريح 
أو ربمــا لتمتلــئ بمزيــد مــن المــوت، وتعــاود االنطــاق تفــرغ 

ســمها فــي مــن جــاء قــدره وعمــره.
فــي ســيارة مصفحــة ضــد الرصــاص ركبــت إلــى "ســيرينا" 
بأســوار عاليــة،  فعــاً حيــن وصلــت كان الفنــدق محاطــاً 
ــواب  ــر وأب ــور آخ ــى س ــا إل ــق ودخلن ــش الدقي ــا للتفي خضعن
مــرات  تفتيشــنا  وتــم  أيضــاً،  للرصــاص  حديديــة مضــادة 
ــه  ــدق ل ــل. كان الفن ــى الداخ ــا إل ــى وصلن ــذا حت ــرات وهك وم
ــرة  ــكان والخض ــن كل م ــه م ــال تحيط ــال، الجب ــة والجم الرق

تشــكل القلــب والمنتصــف.

أردت أن ألتقــط صــورة عبــر هاتفــي الشــخصي، ولكن لألســف 
ــن،  ــال األم ــن رج ــر م ــا بكثي ــت محاطً ــدة كن ــة واح ــد دقيق بع
وأخــذوا الهاتــف ولــم يتركونــي حتــى مســحت الصــورة التــي 

التقطتهــا".
نعــم هــذا هــو حــال البــاد والعبــاد، وبمجــرد النظــر إلــى 
المســؤولين فــي الحكومــة الحاليــة فإنــك لــن تجد إال الفاســدين 
الذيــن كانــت لهــم  الحــروب  المخــدرات وتجــار  ومهربــي 
ــامية  ــتان اإلس ــارة أفغانس ــم إم ــل حك ــموعة قب ــة المس الكلم
ــة  ــة األميركي ــع  كل هــؤالء الفاســدين تحــت المظل ــد اجتم وق
لانتقــام مــن بنــي جلدتهــم الذيــن قضــوا علــى "بلطجتهــم"، 
ومــن هــذا المنطلــق أرادت أميــركا احتضانهــم، بــدالً مــن 
إقصائهــم أو محاكمتهــم، وكنتيجــة حتميــة بــدأ الفســاد اإلداري 
والمالــي يــزداد مــع مضــي كل يــوم فــي ظــل  هــذه الحكومــة 
ــي  ــة الفســاد اإلداري والمال ــا تعــززت ثقاف ــة، ومــن هن العميل
بعــد أن أصبحــت أفغانســتان الدولــة الثانيــة األكثــر فســاداً 
ــة الشــفافية  ــر منظم ــال بحســب تقري ــد الصوم ــم بع ــي العال ف
العالميــة، وذهبــت أكثــر مــن نصــف الميزانيــات التــي وصلــت 
إلــى أفغانســتان إلــى جيــوب لــوردات الحــرب والمنظمــات 
الدوليــة تحــت غطــاء المرافــق والرواتــب العاليــة لموظفيهــا، 
ــى جميــع األصعــدة فــي  ــي واالداري عل وتفشــى الفســاد المال

ــة. الدول
وقالــت وكالــة مكافحــة الفســاد األفغانيــة إن مســؤولين أفغــان 
تدخلــوا فــي التحقيقــات فــي فضيحــة انهيــار بنــك كابــل والتــي 
دوالر.  مليــون   900 فيهــا  المنهوبــة  األمــوال  حجــم  بلــغ 
وســربت مؤسســة تدقيــق مالــي أميركيــة معلومــات عــن ضــخ 
هــذه المبالــغ فــي 19 شــركة وحســابات شــخصية ألشــخاص 
مرتبطيــن بزعمــاء سياســيين، وأكــدت المعلومــات أن بعــض 
األمــوال تــم تهريبهــا عبــر الطائــرات المدنيــة داخــل حاويــات 
الطعــام، وأدت األنبــاء التــي تواتــرت عــن الفســاد المالــي فــي 
بنــك كابــل إلــى تدافــع الُموِدعيــن لســحب أموالهــم عــام 2001.

نعلــم جميعــاً أن كل ســفينة تحتــاج إلــى ربـّــان واحــد فقــط 
ليســيّرها ويديــر أمورهــا للوصــول بهــا إلــى بــر األمــان 
ــيكون  ــانان فس ــا ربـّ ــفينة قاده ــو أن س ــاص،  ول ــوة وإخ بق
هنــاك اختــاف بينهمــا فــي تســيير أمــور هــذه الســفينة، ألنــه 
ســيكون لــكل واحــد منهمــا رأي مغايــر عــن األخــر، ممــا قــد 

ــاك. ــرق واله ــى الغ ــفينة إل ــود بالس يق

ونقــول للذيــن يقــودون ســفينة البــاد إلــى أمــواج  متاطمــة 
أليــس لكــم عبــرة فــي مــن ســبقكم إبــان االحتــال الســوفياتي؟ 
إذاً فلتراجعــوا حســاباتكم ولتأخــذوا عبــراَ مــن تاريخنــا المجيــد 
وتاريــخ هــذه األرض المباركــة وشــعبها المقــدام والمحــب 
ــي والنفيــس  ــدم الغال ــئ يق ــذي مــا فت ــة واالســتقال وال للحري
دهــره  طــوال  دينــه  وحمايــة  أرضــه  اســترداد  أجــل  مــن 
النضالــي التليــد. ننصحهــم أن ال يرتكبــوا أكثــر ممــا ارتكبــوا 
ــر هللا  ــوا، ونص ــزاة رحل ــد، فالغ ــا بع ــه فيم ــوا علي ــا يندم لئ
آت إن شــاء هللا، وليعلمــوا أن الكفــار يقفــون مــع الحلفــاء 
ــا فيهــم،  ــي يرونه ــن انتهــاء المصلحــة الت ــى حي والعمــاء إل
وســوف يأتــي يــوم ينقلــب األســياد عليهــم والت ســاعة منــدم!
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إذا تبّلدت المشاعر..!

ين
الد

ح 
صا

م: 
بقل

إن القلــب ليــذوب كمــداً، وإن النفــس لتذهــب حســرات عندمــا 
نــرى علــى ثــرى األفغــان معقــل عزنــا وبهــاء كرامتنــا؛ مجازر 
تقشــعر منهــا الجلــود وترتعــد منهــا الفرائــص، وعندمــا نــری 
كيــف تقتــل فلــذات أكبادنــا وهــي فــي ســن الــورود وتقتلــع مــن 

جذورهــا لتمــوت وتذبــل إلــى األبــد.
عندمــا  لتتمــزق  النفــس  وإن  ليتقطــع،  القلــب  إن  ووهللا 
نشــاهد كيــف تهــدر دمــاء رجالنــا ونســاءنا وأطفالنــا وتزهــق 
أرواحهــم، وتبــدد أموالهــم وكل طاقاتهــم بأيــدي العمــاء 
والخونــة إرضــاًء ألطمــاع أميــركا الخبيثــة التــي تريــد أن 
ــد  ــة لتهدي ــن، وقلع ــزاً إلدارة الفت ــن دار اإلســام مرك تتخــذ م
أمننــا وإيماننــا، ثــم القضــاء علــى ســامتنا وإســامنا. آه، ثــم 
ــال  ــح رج ــى أصب ــا حت ــزل بديارن ــاذا ن ــا، وم ــاذا أصابن آه!! م
مــن بنــي جلدتنــا، لغتهــم هــي لغتنــا وينتحلــون إســامنا زوراً 
ــوم  ــا وخص ــداء دينن ــدي أع ــي أي ــر ف ــم خناج ــم ه ــاً ث وبهتان
عقيدتنــا يقتلوننــا بهــا، وهــم جالســون علــى أرائكهــم آمنــون 

ــم. ــي دياره ف
نعــم؛ الكــوارث تلــو الكــوارث والمجــازر تلــو المجــازر، آخرها 
مجــزرة يــوم الجمعــة 4 مــن ديســمبر للعــام الحالــي تلــك 
المجــزرة التــي ارتكبهــا عناصــر الجيــش فــي منطقــة ســيدأباد 
حيــث أن 18 مدنيــاً علــى األقــل قتلــوا وأصيــب 6 آخــرون 
بجــروح إثــر ســقوط قذيفــة صــاروخ أطلقتهــا قــوات الجيــش 
ــادة،  ــي(، وكالع ــة )أوتل ــي قري ــن ف ــط المواطني ــي وس األفغان
كلفــت الحكومــة العميلــة هيئــة إلجــراء التحقيــق فــي الحادثــة 
ومعرفــة مابســاتها اإلضافيــة؛ المتصــاص الغضــب والتغطيــة 
ــاد(  ــيد آب ــة )س ــكان منطق ــن س ــا کان م ــن. فم ــى المجرمي عل
بواليــة ميــدان وردك غــرب العاصمــة األفغانيــة كابــول إال 
أن توعــدوا باالنتقــام والثــأر طالمــا أن الحكومــة األفغانيــة ال 

ــة أبنائهــم. تعاقــب قتل
ــر  ــا باألبيــض واألســود غي ــت الصــور تأتين ــي الماضــي كان ف
المعالــم مشّوشــة الصــوت، لكنهــا كانــت كافيــة  واضحــة 
لتحريــك الشــعوب ورفــع صوتهــم وإيقــاظ ضمائــر بعــض 
 Full HD“ الحــكام. فــي حيــن أن صــور اليــوم نشــاهدها
“، والصــوت يصــل آذاننــا “Round System” فينقلنــا 

بنقاوتــه إلــى قلــب الحــدث، ورغــم كل ذلــك، ال تســتهلك هــذه 
المشــاهد مــن ذاكرتنــا ســوى لحظــات، نعــود بعدهــا لمتابعــة 

ــررة. ــا المق برامجن
ــذا  ــررات له ــا كمب ــن تقديمه ــي يمك ــباب الت ــي األس ــرة ه كثي
البــرود العاطفــي والجفــاء اإلنســاني والبــادة اإلعاميــة. 
فالمشــاغل والهمــوم تزاديــت عمــا كانــت عليــه فــي الســابق، 
وســائل  علــى  تنهمــر  باتــت  واألحــداث  الصــور  أن  كمــا 
ــائل  ــكاد وس ــا ت ــر. ف ــى المشــاهد، كالمط ــا إل اإلعــام، ومنه
اإلعــام تُفــرد مســاحة لخبــر حتــى يأتيهــا خبــر أكثــر أهميــة، 
والُمشــاهد ضائــع فــي بحــر األخبــار والصــور، فــا يــكاد يتأثــر 

ــذا.. ــر، وهك ــى يطمســه آخ ــر حت بخب
إال أن عامــاً جديــداً يمكــن أن يكــون ســبباً إضافيــاً فــي حالــة 
التواصــل  إليهــا، وهــو وســائل  التــي وصلنــا  االســترخاء 
االجتماعــي. فالمواضيــع والتعليقــات المنشــورة علــى موقعــْي 
ــة واإلســامية  ــأن األمــة العربي ــول ب ــر تق الفايســبوك والتويت
حميّــة  يشــهد  الوســائل  هــذه  يتابــع  ومــن  خيــر.  بألــف 
عارمــة، واحتقانــاً كبيــراً، وغضبــاً مشــتعاً فــي النفــوس، 
ينتظــر فرصــة كــي يتفجــر. كمــا يلحــظ أن وعــي المشــاركين 
مرتفــع، وأفكارهــم نيـّـرة، وإبداعهــم واضــح، وســعيهم للتقــدم 
والصــدارة ال يحتــاج إلــى دليــل. لكــن الواضــح كذلــك أن هــذا 
ــة والغيــرة يبقــى محصــوراً بشاشــة  الوعــي واإلبــداع والحميّ
الكومبيوتــر أو الهاتــف الذكــي، فــي عالــم افتراضــي اليجــد أي 
انعــكاس لــه علــى األرض. فــإذا مــا تّمــت الدعــوة إلــى تظاهــرة 
أو اعتصــام أو تحــرك لمناســبة مــا، تزدحــم مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فــي الدعــوة والحشــد إليــه، فــإذا مــا وصلــت إلــى 
ــا، ووجــدت  ــن كان يدعــو إليه ــداً مم ــد واح ــم تج ــرة ل التظاه

ــى الفايســبوك. ــون حســاباً عل ــا ال يملك ــن، ربم أناســاً آخري

أن تشــكل وســائل التواصل االجتماعي “متنفســاً” للمشــاركين 
فيهــا يفّرجــون مــن خالهــا عــن غضبهــم فهــي مشــكلة، لكــن 
ــد “مجاهــدو الفايســبوك” أن  ــر إذا اعتق ــح أكب المشــكلة تصب
فــرض الكفايــة تجــاه أمتهــم ال يتعــدى مشــاركاتهم االفتراضيــة 

عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
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لــم أشــأ أن ألــّوث قلمــي أو ورقــاً مــن قرطاســي بذکــر الــکاب 
الذيــن ســقطوا قتلــی وجرحــی فــي غــزوة باريــس المبارکــة، 
ــا ومــن بنــي جلدتنــا يواســون  إال أننــي رأيــُت حملــة أقــام منّ
أولئــک الکفــار الحاقديــن بکتاباتهــم ومقاالتهــم وآرائهــم، 
تجــاه  الشــديد والبالــغ  ويتباکــون ويعربــون عــن أســفهم 

ماحــدث.
إننــي أتعجــب منهــم جــداً کيــف يطيــب لهــم أن يواســوا الکفــار 
ذلــک توحشــا  أفــراد قائــل، ويــرون  قُتِــل منهــم  عندمــا 
ــاظ  ــات بألف ــات والدوري ــف والمج ــئ الصح ــة، وتمتل وبربري
القســوة والوحشــية والهمجيــة وتقــوم القيامــة، أمــا إذا قصــف 
الکفــاُر المســلمين، ودمــروا البيــوت علــی رؤوس ســاکنيها، 
کمــا فعلــوا ويفعلــون علــی ثــری األفغــان، وإذا ذبحــوا اآلالف 
ــا و....،  ــي بورم ــا ف ــاً وخســفاً کم ــاً وحرق ــن المســلمين قت م
ــة وال  ــک القيام ــد تل ــر، وال تج ــرة حب ــم بقط ــود أقامه ال تج
ــا  ــض عنه ــر البع ــة، وإن عبّ ــم البلبل ــرة وال تلک ــک النع هاتي
بشــيء قــال إنهــا حــوادث مؤســفة وهــي فــي قيــد التحقيــق، 

ــه راجعــون. ــا إلي ــا هلل و إن فإن
ــر اإلســامي؟ أم هــو  ــر بالضمي ــق أن نســّمي هــذا الضمي أيلي
ضميــر شــيطاني، ياطــف أصحابــه الکفــار والصليبييــن، 
ويواســيهم فــي الخطــوب والمدلهمــات، ولکنــه يخفــت ويموت 

فــي محــن المســلمين ومصائبهــم.
أتحــّدی هــؤالء الذيــن تألمــوا لغــزوة باريــس أن يثبتــوا حيــاة 
ــدوز،  ــفی قن ــي مستش ــلمين: ف ــوارث المس ــي ک ــم ف ضمائره
فــي مســاجد ســوريا عندمــا اســتوت علــی المصليــن ببراميــل 

ــي الغوطــة الشــرقية و... ووو ــب، وف الجــّزار الثعل

هــؤالء المتنــورون -مــع األســف الشــديد- أخــال بأنهــم کانــوا 
يغطــون فــي ســبات عميــق عندمــا نزلــت تلــک الکــوارث 
علــی المســلمين؛ ألنهــم لــم يتنبهــوا ولــم يفيقــوا آنــذاک. فــا 
يؤمنــون بشــيء كإيمانهــم ببريــق إعــام الغــرب، فــإذا حکــی 
الغــرب عــن شــيء فهــم يطبلــون لــه ويزمــرون، وإذا صمــت 

الغــرب فهــم خــرس صامتــون.
ــداث  ــا لألح ــب فقهن ــا، وعجي ــب فکرن ــا، وعجي ــٌب أمرن عجي

ــعد! ــل ياس ــورد اإلب ــذا ت ــاع، ماهک واألوض
عــن  الدفــاع  بصــدد  أو  داعشــي  بأننــي  أحــد  يظنــن  وال 
ــر  ــاح ومســاء أن يقصــم هللا ظه ــي کل صب الدواعــش، فدعائ
الدواعــش کمــا قصمــوا ظهــر المســلمين بتشــتيتهم وتمزيقهــم 

لصفــوف الجهــاد.
ــر  ــي عق ــا ويســتهدفهم ف ــي أورب ــوم ف ــذي يق ــذا الشــاب ال فه
دارهــم مجاهــٌد باســل، وأســد مــن أســود اإلســام ولقــد خــاب 
ــو أخطــأ فــي شــيٍء فإنمــا  وخســر مــن ظــن ســوی ذلــک، فل
يعــود وزر فعلــه وعملــه إلــی العلمــاء الذيــن إثاقلــوا إلــی 
األرض، ورضــوا بالحيــاة الدنيــا مــن اآلخــرة، فترکــوا مياديــن 
الرســول صلــی هللا عليــه و ســلم وســاحات الوغــی والنضــال، 
ــل  ــي دخ ــع أن حبيب ــدة، م ــزوة واح ــار غ ــوا غم ــم يخوض ول
ــاد،  ــد عــن الجه ــن کل البع ــرة، مبتعدي ــارک ۲۷ م ــون المع أت
ثــم يقولــون ليــس هــذا بزمــان الجهــاد ، فللجهــاد شــروط 

وضوابــط و...
ــون  ــم ويرهب ــن أوطانه ــامهم وع ــن إس ــون ع ــن يدافع فالذي
األعــداء فــي عقــر دارهــم هــم إرهابيــون حتــی فــي رأي هؤالء 
الســادة إال مــن رحــم ربــي وقليــل ماهــم، فمــن ياتــری ليــس 
ــاد  ــک الجه ــن ذل ــاً؟ أي ــاً نزيه ــاداً صافي ــي جه ــا؟ أرون إرهابي

ــک الشــروط؟ المســتوفي لتل
أم أقطــع رجائــي بفتواکــم وأجلــس مکتــوف اليديــن فــي بيتــي 
ــه  ــی علي ــيدنا عيس ــزل س ــدي أو ين ــيدنا المه ــر س ــی يظه حت
ــه  ــي علي ــول النب ــون إذاً بق ــاذا تفعل ــماء؟ م ــن الس ــام م الس

ــة«؟ ــوم القيام ــی ي ــاٍض إل ــاد م الصــاة والســام: »الجه
ومــن ســوء حظــي أنــي ال أجــد الســيد محمــد الحســني رحمــه 
ــه  ــه التحــق برحمــة هللا- إن شــاءهللا- کــي أکاتب ــی فإن هللا تعال
وأقــول لــه: ياســيدي! لقــد اســتيقظ الــذي کنــت تنشــده. فهــذا 
ــع  ــذي ال يســتطيع أن يدف ــم ال ــک األســد النائ ــس ذل األســد لي
عنــه الذبــاب؛ بــل اســتيقظ األســد وبــات يــزأر ويفتــک الکفــار 
ــا  ــة کم ــه مکبول ــذا األســد ليســت أرجل ويســحقهم ســحقاً. فه
قلــت وال تضيــق أعناقــه األغــال؛ بــل وصــل بنفســه إلــى عقــر 
دار الکفــار، يتمنــی الشــهادة فــي ســبيل هللا ويعتبرهــا أســمی 
أمانيــه وأحلــی أمانيــه، ولکــن هــذا األســد يشــكوا شــيئاً واحــداً 
أال وهــو تأييــد العلمــاء. فالعلمــاء يبتعــدون عنــه، والــکل 
يلومــه، وبــدالً أن يرشــدوه؛ يتهمونــه بأنــه إرهابــي ووحشــي 

و...
وقــد تفکــرُت لســنوات، وأتفکــر حتــی اآلن وأســائل نفســي: 
ــاذا کان  ــا م ــن ظهرانين ــرزق بي ــاً ي ــة حي ــي الملحم ــو کان نب ل
ســيفعل؟ هــل کان ســيُصلت ســيفه ويُشــهره علــی الکفــار؟ أم 

کان ســيجلس وينتظــر تحقــق شــروط الجهــاد!
فحقاً أمر دنيانا عجيب، أليس کذلک؟
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أفغانستان
إعداد: أحمد الفارسي

ملحوظــة: يکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث 
والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن قبــل العــدّو نفســه، 
ــع  ــى موق ــا إل ــن الرجــوع فيه ــة فيمك ــا اإلحصــاءات الدقيق أم

ــة األخــرى. ــة الموثق ــع اإلخباري ــارة اإلســامية والمواق اإلم

لقــد تحققــت فــي شــهر نوفمبــر مكتســبات جهاديــة عظيمــة، 
تكبــد العــدو المحتــل والعميــل جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة، 
واشــتدت ضرامــة القتــال والمعــارك حتــى اســتطاع أبطــال 
ــات،  ــر مــن المديري ــى كثي اإلســام أن يبســطوا ســيطرتهم عل
العــزم  عمليــات  ضمــن  األعــداء  لــوث  مــن  ويطهروهــا 

المباركــة. 
ولتفصيــل هــذه األخبــار المفرحــة والمثلجــة لصــدور المؤمنين 

كونــوا معنــا إلــى نهايــة المقالة.

♦ خسائر المحتلين األجانب:
لقــد تكبــد المحتلــون األجانــب خــال شــهر نوفمبــر مــن العــام 
الحالــي خســائر فادحــة جــراء هجمــات المجاهديــن البطوليــة 
علــى قواعدهــم، رغــم تقوقعهــم فــي قواعدهــم وهروبهــم مــن 
الموثقــة  العمــاء، فالتقاريــر  الســاحات وتركهــا ألذنابهــم 
تثبــت ذلــك إال أنهــم يعتمــدون سياســة التكتيــم والتعتيــم علــى 
حقيقــة األوضــاع علــى األرض. وعــاوة علــى القتلــى الذيــن 
ــن  ــن العائدي ــة م ــوف مؤلّف ــاك أل ــن، فهن ــي الميادي ــقطوا ف س
مــن الحــرب يعانــون األمــراض النفســية القاهــرة، فخــال هــذا 
ــن انتحــروا بعــد  ــود الكنديي ــأن 59 مــن الجن الشــهر ســمعنا ب

رجوعهــم مــن أفغانســتان منــذ فتــرة.
وأفــادت وكالــة جلــوب يــوم األربعــاء 4 نوفمبــر بــأن 53 مــن 
الجنــود انتحــروا وهــم مــن الجنــود القادميــن مــن الحــرب إال 
أنهــم كانــوا مشــغولين أيضــاً فــي بادهــم بالخدمــة العســكرية، 
وقــد أثــار ارتفــاع وتيــرة االنتحــار قلــق وزارة الدفــاع الكنديــة.

♦ الخسائر في صفوف العماء:
تكبــد العــدّو العميــل أيضــاً خســائر فادحــة خــال شــهر نوفمبر، 

وتســببت مكتســبات المجاهديــن والســيماً فتوحاتهــم األخيــرة 
فــي ازديــاد الخســائر فــي صفــوف العــدّو، وســنذكر بعــض تلــك 

الخســائر التــي تكبدهــا علــى أيــدي المجاهديــن.
ــل،  ــدو إال القلي ــل الع ــات رســمية مــن قب ــس ثمــة إحصائي ولي
فبيــن الحيــن والحيــن يعترفــون ببعــض الخســائر، حيــث 
ــة  ــل فــي الســنة الماضي ــوا بخســارتهم لـــ 10 آالف قتي اعترف

لوحدهــا. 
وفــي 15 مــن نوفمبــر اعتــرف والــي واليــة هلمنــد بمقتــل 88 
مــن الجنــود خــال المعــارك الضاريــة فــي مديريــة مارجــة فــي 

هــذه الواليــة.
وفــي يــوم اإلثنيــن 9 مــن نوفمبــر قتــل قائــد عميــل مــن أتبــاع 
ــة  ــي مديري ــد ف ــول وبالتحدي ــة كاب ــي والي ــه ف ســياف وزبانيت

بغمــان.
وفــي 17 مــن نوفمبــر قتــل قائــد للميليشــيا فــي مديريــة 
ــر  ــن نوفمب ــبت 21 م ــوم الس ــي ي ــاب. وف ــة فاري ــار بوالي ألم
قتــل قائــد أمــن مديريــة جونــد بواليــة بادغيــس. وبعــد يوميــن 
مــن الحادثــة المذكــورة قتــل قائــد للميليشــيا فــي مديريــة 
شــرنة بواليــة بكتيــكا مــن قبــل المجاهديــن. وشــهدت مدينــة 
الشــهر  25 مــن  بتاريــخ  جغجــران، مركــز واليــة غــور، 
ــد  ــي الغ ــا. وف ــن جنودهم ــع 11 م ــن م ــل قائدي ــاري، مقت الج
ــار.  ــة قنده ــة زري بوالي ــي مديري ــاء ف ــر للعم ــد آخ ــل قائ قت
وفــي 28 مــن نوفمبــر قتــل قائــد للميليشــيا فــي مديريــة خــاش 
بواليــة بدخشــان جــراء انــدالع النــار فيمــا بيــن العمــاء 
والميليشــيا. وفــي اليــوم ذاتــه أســر المجاهــدون حاكــم مديريــة 
خــاص أروزجــان ثــم شــنقوه. وبتاريــخ 29 مــن نوفمبــر قتــل 
الرئيــس الســابق للحــج بواليــة نيمــروز جــراء كميــن نصبــه 

ــن. ــه المجاهدي ل

♦ اعتقال العماء واالنضمام لصفوف المجاهدين:
ــط  ــد، والضغ ــاء البل ــتى أنح ــي ش ــعة ف ــات الواس ــد الفتوح بع
الشــديد علــى العــدّو مــن ناحيــة، وجهــود لجنــة الدعــوة 
واإلرشــاد مــن ناحيــة أخــرى، ازداد انضمــام العمــاء فــي 

خالل شهر نوفمبر 2015م
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صفــوف اإلمــارة اإلســامية. وعــاوة علــى ذلــك اعتقــل 
ــة  ــي قبض ــرى ف ــوا أس ــاء ووقع ــن العم ــه م ــأس ب ــدد ال ب ع

المجاهديــن.
ــن  ــن 757 م ــل ع ــا ال يق ــق م ــرم التح ــهر المنص ــال الش فخ
جنــود العمــاء والموظفيــن فــي اإلدارة العميلــة بالمجاهديــن، 

وفيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى بعــض تلــك الوقائــع:
ــود فــي  ــر انضــم 15 مــن الجن ــوم األحــد 8 مــن نوفمب ففــي ي
واليــة جوزجــان إلــى صفــوف المجاهديــن مــع أســلحتهم 
ــي  ــرف وال ــر اعت ــي 13 مــن نوفمب ومعداتهــم العســكرية. وف
هلمنــد بالتحــاق 5 مــن القــادات مــع 65 مــن الجنــود بصفــوف 

ــاد. ــن األســلحة والعت ــم م ــا كان بحوزته ــع م ــن م المجاهدي
ــع  ــن الميليشــيا م ــر 11 م ــن نوفمب ــخ 14 م ــا انضــم بتاري كم
قائدهــم فــي واليــة فاريــاب. وانضــم أيضــاً 150 مــن الجنــود 
اآلخريــن فــي مديريــة بشــتونكوت فــي هــذه الواليــة بتاريــخ 

ــن. ــى صفــوف المجاهدي 15 مــن هــذا الشــهر إل
وفــي يــوم الثاثــاء 17 مــن نوفمبــر التحــق 10 مــن الميليشــيا 
اآلخريــن بصفــوف المجاهديــن فــي مديريــة ألمــار بواليــة 

ــاب. فاري
ــي  ــن موظف ــع 7 م ــر وق ــن نوفمب ــاء 11 م ــوم األربع ــي ي وف
الشــرطة فــي واليــة ســربل فــي أســر المجاهديــن، وفــي الغــد 
أعلــن مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية بأنهــم أطلقــوا ســراح 
ــذ  ــد أخ ــم بع ــوا عليه ــن قبض ــرطة الذي ــي الش ــن موظف 12 م

ــا. ــة بكتي ــرم بوالي ــة ك ــي مديري ــق ف المواثي
وفــي يــوم الســبت 14 مــن هــذا الشــهر وقــع 10 من الميليشــيا 
بأيــدي المجاهديــن أســرى فــي مديريــة بشــتونكوت. وفــي يــوم 
الثاثــاء 24 مــن هــذا الشــهر أســقط المجاهــدون طائــرة العــدّو 
ــن  ــم 2 م ــا فيه ــاً بم ــوا 18 جندي ــة ، واعتقل ــي هــذه المديري ف

األمريكيين.
ــة واســعة  ــة بأنهــا نفــذت عملي ــاع العميل وأعلنــت وزارة الدف
النطــاق لتحريرهــم مــن قبضــة المجاهديــن، إال أن مســاعيهم 
بــاءت بالفشــل ولــم ينجحــوا بإخراجهم مــن قبضــة المجاهدين.

♦ خسائر العدّو المالية:
فادحــة، وأعطبــت وأبيــدت  ماليــة  األعــداء خســائر  تكبــد 
المئــات مــن عربــات العــدّو ودباباتــه أو اغتنمهــا المجاهــدون. 
كمــا ســقطت العشــرات مــن الثكنــات العســكرية بمــا فيهــا مــن 
األجهــزة والمعــدات بأيــدي المجاهديــن. واســتطاع المجاهدون 

أن يســقطوا خــال هــذا الشــهر 3 مــن طائــرات العــدّو.
أولــى هــذه الطائــرات أســقطت يــوم الخميــس 5 مــن نوفمبــر 
فــي مديريــة موســهي بواليــة كابــول، وفــي يــوم الســبت 24 
مــن نوفمبــر أســقطت طائــرة أخــرى فــي مديريــة بشــتونكوت 
بواليــة فاريــاب، وفــي الغــد أســقطت طائــرة بــدون طيــار فــي 

مديريــة كــوه صافــي بواليــة بــروان.

♦ عمليات العزم:
بــدأت عمليــات العــزم بالشــدة وبعــزم المجاهديــن المتيــن، 
وبالمعنويــات المرتفعــة، وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة 
النظيــر طــوال ســنوات االحتــال الـــ 14 الماضيــة، ممــا أربــك 

ــذا  ــال ه ــال خ ــدون األبط ــتطاع المجاه ــه. واس ــدّو وأرعب الع
الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى ثكنــات العــدو وقواعــده 
المحصنــة، وأن يغنمــوا مئــات الدبابــات والعربــات والســيارات 

مــن يــد العــدّو.
وفيما يلي نأتي على أبرز هذه األحداث:

ففــي يــوم األحــد 1 مــن نوفمبــر اعتــرف العمــاء فــي واليــة 
بكتيــا بــأن مديريــة دنــد بتــان اســتهدفت مــن قبــل المجاهديــن، 
واعتــرف قائــد للعــدو بــأن هــذه الهجمــات خلفــت خســائر فــي 
صفوفهــم. وفــي اليــوم ذاتــه أعلــن شــورى واليــة بكتيــكا بــأن 
ــدي  ــقوط بأي ــك الس ــى وش ــة عل ــذه الوالي ــات ه ــن مديري 3 م
ــدأت  ــد ب ــان ق ــأن الطالب ــورى ب ــذا الش ــاد ه ــن. وأف المجاهدي
هجمــات واســعة النطــاق منــذ أمــد بعيــد وستســقط هــذه 
المديريــات بأيديهــم. كمــا أن الواليــات المجــاورة لهــذه الواليــة 

ــل المجاهديــن. أيضــاً شــهدت هجمــات موّســعة مــن قب
وفــي يــوم الســبت 3 مــن نوفمبــر هاجــم المجاهــدون األبطــال 
مديريــة نــادر شــاه كــوت بواليــة خوســت، وكبــدوا العــدو 

ــكات. ــي األرواح والممتل ــة ف ــائر فادح خس
كمــا شــهدت الواليــات الجنوبيــة أيضــاً هجمــات واســعة مــن 
قبــل المجاهديــن. وأعلــن المجلــس البلــدي بهلمنــد فــي 3 
مــن نوفمبــر أن الحكومــة إذا لــم ترســل المســاعدة فستســقط 

ــن. ــدي المجاهدي ــة بأي ــة مارج مديري
وفــي الغــد أعلنــت وكاالت األنبــاء عــن ســقوط مناطــق واســعة 
مــن هــذه المديريــة بأيــدي المجاهديــن. وبتاريــخ 22 مــن 
ــن  ــر م ــدد كبي ــرار ع ــن ف ــاء ع ــت وكاالت األنب ــر أعلن نوفمب
ــر  ــاد الخب ــد، وأف ــة هلمن ــة خانشــين بوالي ــن مديري ــود م الجن
ــات أخــرى. ــرة و9 ثكن ــن قاعــدة كبي ــوا م ــأن العمــاء هرب ب

وفــي يــوم األحــد 15 مــن نوفمبــر اســتُهدف مركــز واليــة 
هلمنــد مــن قبــل األبطــال االستشــهاديين، فقتــل وجــرح جــراء 
ذلــك عــدد كبيــر مــن أفــراد العــدّو. وفــي يــوم الخميــس 19 مــن 
ــتباكاً  ــار اش ــة قنده ــداب بوالي ــة أرغن ــهدت مديري ــر ش نوفمب

ــة. عنيفــاً بيــن المجاهديــن وقــوات العمال
أحــداث  المجــاورة  والواليــات  فاريــاب  واليــة  وشــهدت 
واشــتباكات مشــابهة، ففــي يــوم األحــد 15 مــن نوفمبــر 
اعتــرف األعــداء بــأن المجاهديــن األبطــال ســيطروا علــى 
بعــض مناطــق جليــم بــاف بمديريــة بشــتونكوت فــي هــذه 
 5 بســقوط  العميلــة  اإلدارة  اعترفــت  الغــد  وفــي  الواليــة. 
ــن  ــي حي ــذا ف ــن. ه ــدي المجاهدي ــة بأي ــذه الوالي ــن ه ــرى م ق
أن الجنــرال دوســتم حضــر مــرات إلــى هــذه الواليــة وادعــى 

تصفيــة المنطقــة مــن وجــود المجاهديــن.
وضمــن سلســلة فتــح المديريــات بأيــدي المجاهديــن، اســتطاع 
مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية يــوم األربعــاء 18 مــن نوفمبــر 
أن يبســطوا ســيطرتهم علــى مديريــة يمجــان بواليــة بدخشــان. 
وفــي يــوم الخميــس 26 مــن نوفمبــر اســتطاع المجاهــدون أن 
يطهــروا مديريــة ده مــرده بواليــة ســربل مــن لــوث األعــداء.

9 مــن نوفمبــر مديــر  هــذا وقــد اعتــرف قبــل ذلــك فــي 
مديريــة إمــام صاحــب بــأن %40 مــن هــذه المديريــة بأيــدي 

المجاهديــن.
وطــوق المجاهــدون األبطــال بتاريــخ 19 من هذا الشــهر مركز 
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مديريــة خــم آب وجعلــوه تحــت الحصــار. وفــي واليــة تخــار 
ــن  ــه بهاؤاللدي ــة خواج ــو مديري ــدون نح ــّدم المجاه ــاً تق أيض
بعدمــا فتحــوا مديريــة درقــد المتاخمــة لبــاد طاجكســتان. 
واعتــرف العمــاء بتاريــخ 24 مــن نوفمبــر فــي واليــة غــور 
بــأن اشــتباكات عنيفــة اندلعــت فــي مركــز هــذه الواليــة، وقــال 
شــهود عيــان أن المجاهديــن حققــوا مكتســبات قتاليــة عاليــة 

فــي هــذه المناطــق.
وبجانــب هــذه المكتســبات الباهــرة، أعلــن مجاهــدوا اإلمــارة 
اإلســامية يــوم األربعــاء 18 مــن نوفمبــر بأنهــم تحّصلوا على 
معلومــات عســكرية هامــة مــن اإلدارة العميلــة ممــا ســتفيدهم 

فــي المجــاالت العســكرية عمــا قريــب إن شــاء هللا.

♦ االعتراف بالعجز وتصاعد قدرات المجاهدين:
الهجمــات المتكــررة األخيــرة فــي البــاد، والهزائــم المتتاليــة 
للجنــود العمــاء والشــرطة، دلــت داللــة واضحــة علــى عجــز 

اإلدارة العميلــة وضعفهــا الشــديد.
ففــي يــوم الجمعــة 6 مــن نوفمبــر أعلنــت وزارة الدفــاع 
ــي هــذه  ــان كجهــة هامــة، وتأت ــة بأنهــا تنظــر للطالب األمريكي
ــي  ــال ف ــة االحت ــررة لحكوم ــم المتك ــد الهزائ ــات بع االعتراف
علــى  والسياســي،  منهــا  العســكري  المختلفــة،  المياديــن 
الرغــم مــن أنهــم كانــوا يظنــون بدايــة االحتــال أن قمــع 
المجاهديــن ســهل المنــال، وأنهــم ســيتمكنون مــن قمعهــم فــي 
أيــام معــدودة، فعاملــوا المجاهديــن بغلظــة وقســوة وبمعاييــر 

ــانية. ــن اإلنس ــاً م ــة تمام خالي
وأعلنــت الصيــن فــي 10 مــن الشــهر الحالــي بأنهــا تــرى 

الطالبــان كقــوة سياســية فعالــة فــي أفغانســتان.
ومــن ناحيــة أخــرى حــذر األميركيــون جنودهــم يــوم الثاثــاء 
24 مــن نوفمبــر، وأوصوهــم أن يأخــذوا أهبتهــم فــي الشــهور 

القادمــة حيــث تســخن المعــارك فــي أفغانســتان.
وآخــر هــذه االعترافــات كان مــا اعتــرف بــه نائــب واليــة تخــار 
ــوكاالت  ــر ل ــن 23 نوفمب ــوم اإلثني ــال ي ــث ق ــان حي ــي البرلم ف
األنبــاء بــأن 4 مديريــات فــي واليــة تخــار علــى وشــك الســقوط 
بأيــدي المجاهديــن. وفــي اليــوم ذاتــه قــال العمــاء فــي واليــة 
ــن  ــه م ــى وشــك الســقوط، وأن ــدوز عل ــة قن ــأن والي ــدوز ب قن

الــازم أن تتخــذ الحكومــة تدابيــر أمنيــة شــديدة.

♦ ضحايا الشعب:
لقــد اســتهدف االحتــال شــعبنا المضطهــد منــذ أول يــوم 
الحتالــه البــاد، فتــارة بالقصف العشــوائي وتــارة بالصواريخ 
وحينــاً آخــر بالنيــران المباشــرة وغيــر المباشــرة، فقتــل منهــم 
مــن قتــل، وجــرح مــن جــرح، والجرائــم مســتمرة، كمــا أنــه 

أســرف باعتقــال األبريــاء وزج بهــم فــي الســجون.
ففــي هــذا الشــهر استشــهد 24 مــن المواطنيــن األبريــاء فــي 
حــوادث مختلفــة بأيــدي المحتليــن األجانــب وأذنابهــم العماء، 
اإلمــارة  تقريــر موقــع  فليراجــع  ذلــك  تفصيــل  أراد  ومــن 
ــي  ــة. وفيمــا يل ــا الحــرب األمريكي اإلســامية الخــاص بضحاي

ــى بعــض مــن هــذه الحــوادث: نلقــي الضــوء عل
فــي يــوم األربعــاء 4 مــن نوفمبــر قامــت مليشــيات الغــدر 

ــهرك  ــة ش ــي مديري ــال ف ــدرس األطف ــم ي ــل معل ــة بقت والخيان
ــي. ــكل وحش ــور بش ــة غ بوالي

ــن  ــل 2 م ــاء بقت ــود العم ــام الجن ــذا الشــهر ق ــن ه ــي 7 م وف
ــت. ــة خوس ــز والي ــي مرك ــاء ف ــن األبري المواطني

ــى  ــان عل ــف جب ــراء قص ــيدة ج ــهدت س ــن استش ــد يومي وبع
ــب زوجهــا  ــا أصي ــدوز، كم ــة قن ــة دشــت أرتشــي بوالي مديري

ــة. ــات بالغ ــا إصاب وابنه
ــام  ــائل اإلع ــت وس ــر أعلن ــن نوفمب ــن 9 م ــوم اإلثني ــي ي وف
ــة اســتخدمت  ــادة قندهــار األمني ــن وقي ــود األمريكيي ــأن الجن ب
األســلحة الكيمياويــة علــى الشــعب المظــوم فــي مديريــة 

شــوراوك بواليــة قندهــار.
وفــي 11 مــن نوفمبــر أطلــق الجنــود العمــاء النــار علــى 
أحــد  بحيــاة  أودى  ممــا  كابــول،  واليــة  فــي  المتظاهريــن 
ــادل  ــم تب ــه ت ــوم ذات ــي الي ــن. وف ــرح 8 آخري ــن وج المواطني
مقاطــع فيديــو علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تظهــر عــدد 

مــن العمــاء يخربــون بيــوت المدنييــن بالمدفعيــة.
وفــي يــوم اإلثنيــن 16 مــن نوفمبــر قامــت الميليشــيا بقتــل أحــد 
المواطنيــن فــي مديريــة أنــدر بواليــة غزنــي بعــد التنكيــل بــه. 
وعــاوة علــى ذلــك قــال أهالــي هــذه المديريــة بــأن المليشــيا 
تخطــف نســاء هــذه المنطقــة ثــم تطلــق ســراحهن مقابــل 
ــخ  ــة بتاري ــي هــذه الوالي ــة ف ــادة األمني ــت القي المــال، واعترف
ــأن المليشــيا  ــول ب ــة تق ــة الموثوق ــأن األدل ــر ب 17 مــن نوفمب
تخطــف النســاء ثــم تقــوم بإيذائهــن وتطلقهــن مقابــل المــال.

وفــي 24 مــن نوفمبــر أعلنــت وكاالت األنباء عــن مقتل أخوين 
فــي مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار مــن قبــل الوالــي األســبق 
ــار.  ــار لحــزب حكمتي ــة وهــو مــن األعضــاء الكب لهــذه الوالي
ــل  ــيا بقت ــت الميليش ــر قام ــن نوفمب ــن 30 م ــوم اإلثني ــي ي وف
ــة خــاص أروزجــان  ــي مديري ــم ف ــم معل ــا فيه ــن بم 3 مواطني

بواليــة أروزجــان.

♦ عجائب وغرائب حكومة اإلئتاف الوحشية:
ــي  ــة ف ــة الخبيث ــذه الجرثوم ــة ه ــة العميل ــت الحكوم ــذ نبت من
ــن،  ــاة والمجرمي ــل الطغ ــن قب ــا م ــد إحتاله ــام بع ــاد اإلس ب
ــر  ــر وأكث ــه ازداد العجــب أكث ــب، إال أن ــب والغري ــا العجي رأين

ــين. ــة ذات الرأس ــور الحكوم ــد ظه بع
حيــث طلــب رئيــس اإلدارة العميلــة مــن ألمانيــا طــرد الاجئيــن 
األفغــان مــن أرضهــا، بينمــا خالفــه وزيــر المهاجريــن الــذي 
ــي حيــص  ــات المهاجــرون اآلن ف ــران، وب ــه حكومــة إي تحمي

بيــص، وباتــت مشــكاتهم تتفاقــم يومــاً علــى إثــر يــوم.
وضمــن سلســلة نهــب ثــروات البــاد وممتاكاتهــا؛ أعلــن 
النيتــو يــوم الخميــس 19 مــن نوفمبــر بأن الفســاد المستشــري 
فــي هيــكل اإلدارة العميلــة تســبب فــي إيقــاف المســاعدات 

ــا. ــة له األجنبي
ــت  ــا قام ــة بأنه ــت اإلدارة العميل ــر ادع ــن نوفمب ــي 14 م وف
ــوا  ــن كان ــن المســافرين الذي ــن المواطني بإطــاق ســراح 8 م
بأيــدي ميليشــيات داعــش منــذ شــهور، إال أن األدلــة الموثقــة 
تــدل علــى عكــس مزاعــم الحكومــة، فالــذي أنقذهــم مــن قبضــة 

داعــش هــم المجاهــدون وليــس حكومــة االحتــال.
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من شجون أفغانستان املتجددة

بقلم: خليل وصيل

يــا مســلمون! تعالــوا أخبركــم عــن قصــص معاناتــي لعــل 
فيكــم مــن يســليني، تعالــوا أحكــي لكــم حكايــة مأســاتي لعلــي 
أجــد مــن يواســيني! فإنــي جــزء ال يتجــزء مــن جســد األمــة 
وأٌلقَــب  ثغورهــا،  مــن  عظيمــاً  ثغــراً  وأٌعتبــر  اإلســامية، 

بــأرض العــزة واإلبــاء وأرض الجهــاد والشــهداء.
ــُد  ــي شــعب مســلم َجلَ ــي أرجائ ــا أفغانســتان يقطــن ف ــم! أن نع
واجــه الشــدائد وتحمــل المــكاره فــي ســبيل هللا، شــعب منكــوب 

معاناتــه ال تنتهــي، ومظلــوم مأســاته ال تنقضــي.
 جعلنــي المتغطرســون الجبابــرة حقــل تجــارب ألســلحتهم 
ــاة  ــاة العت ــي الطغ ــم يرحمن ــة، ل ــاليبهم القتالي ــة، وأس النوعي
بــل تركونــي لحمــاً علــى وضــم، وأضرمــوا النــار فــي جســدي 
يســتدفأون بهــا، ومازلــت أحتــرق بــأوار الحــروب منــذ عقــود 

مــن الزمــن.
ــن  ــود م ــة عق ــن أربع ــارب م ــا يق ــذ م ــي شــعبي من ــم! يعان نع
حــروب متواليــة، وتنكيــل وتعذيــب، وتقتيــل وتهجيــر، وإبــادة 
ــأ ومخمصــة،  ــم وجــراح، وتعــب ونصــب، وظم ــر، وأل وتدمي
ــه،  ــل الكفــر بالعــدوان علي وفقــر ومجاعــة، ولقــد تناوبــت مل
فجــاء اإلنكليــز ثــم الــروس ثــم األمريــكان وحلفاءهــم مغتريــن 
وهاجمونــي  وعتادهــم،  وعدتهــم  وســاحهم،  بقواتهــم 
واحتلونــي وارتكبــوا فــي حــق هــذا الشــعب األعــزل مــن 

ــدان. ــه الول ــيب لهول ــا تش ــازر م ــم والمج الجرائ
ــت مــن  ــي ســبيل هللا أو ملل ــي ســئمت الجهــاد ف ــوا أن وال تظن
تقديــم التضحيــات لدينــه تعالــى، ال وهللا! فالجهــاد فــي ســبيل 
هللا شــعاري و دثــاري ولــن أحيــد عنــه ولــن أتخلــى. ولكــن كما 
تعرفــون أن القتــال شــاق وتكرهــه النفــس البشــرية لمــا يخلفــه 

مــن اآلثــار الســيئة علــى األفــراد والمجتمعــات مــن دمــار 
شــامل، وخــراب هائــل، ومصائــب ومشــاكل، وأيتــام وأرامــل، 
وقتلــى وجرحــى،  تعليمــي،  وتخلــف  اقتصــادي،  وتدهــور 
ــم  ــب عليك ــرون )ُكت ــون، ومهاجــرون مهّج ــون ومعاق ومصاب

القتــال وهــو كــره لكــم(.
ــذ عقــود  ــم ينعمــوا باألمــن واألمــان من وإن أبنائــي األفغــان ل
بــل يحترقــون منــذ عشــرات الســنين فــي أتــون الحــروب 
ــى  ــن مــن القتل ــد قدمــوا دمــاء المايي ــة، ولق ــة الطاحن الطويل
ــى  ــاً عــن حم ــذه الحــروب دفاع ــي ه ــن ف والجرحــى والمعاقي
ــم ُزج  ــن منه ــن اآلخري اإلســام وبيضــة المســلمين، والمايي
ــب النفســي  ــاليب التعذي ــد أس ــي الســجون فقاســوا أش ــم ف به
وأقســى أنــواع التنكيــل الجســدي فــي ســجون أعــداء هللا 

ــم. ــار وعمائه الكف
ــز  ــم اإلنكلي ــيتم جرائ ــد فنس ــم العه ــال بك ــلمون! إن ط ــا مس ي
والــروس أو لــم تطلعــوا عليهــا، فكيــف تنســون جرائــم أمريــكا 

وحلفائهــا وعمائهــا فــي حــق شــعبي؟
مجــزرة  تٌنســى  وهــل  عزيزأبــاد؟  مجــزرة  تنســون  كيــف 
ــدوز؟  ــة كن ــفى والي ــة مستش ــى جريم ــف تٌنس ــكاوات؟ وكي زن
كيــف تنســون مجــازر كونــر ولوكــر واروزجــان وقندهــار 

ووووو..؟ وقنــدوز  وزابــل 
كيــف تنســون أطفــال واليــة وردك الذيــن لقــوا مصرعهــم 
بســبب صــاروخ أطلقــه أذنــاب المحتليــن؟ كيــف تنســون أطفال 

غوربنــد الذيــن قتلــوا فــي قصــف طائــرات عبــاد الصليــب؟
إن ســقوط الضحايــا مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ هنــا 
بســبب المداهمــات الليليــة، وبســبب قصــف الطائــرات بــدون 
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طيــار، وبســبب صواريــخ الجيــش األفغانــي، وووو.. هــو 
ــى؟ ــى مت ــن إل ــي ولك ــرر بشــكل يوم مشــهد يتك

أليــس مــن حــق أبنائــي أن يعيشــوا بأمــن وأمــان ورخــاء 
وهنــاء؟

ــر حــق  ــي اٌخرجــوا مــن ديارهــم بغي ــات اآلالف مــن أبنائ ومئ
ــاد  ــي الب ــات ف ــى المخيم ــؤوا إل ــا هللا، فلج ــوا ربن إال أن يقول

المجــاورة والشــك أن حــب الوطــن مــن األمــور الفطريــة التــي 
ُجبــل عليهــا اإلنســان،  وفــي الحديــث أن رســول هللا صلــى هللا 
عليــه وســلم قــال لمكــة: "مــا أطيبــك وأحبــك إلــي، ولــوال أن 

قومــك أخرجونــي منــك مــا ســكنت غيــرك".
فيهــا  التــي نشــأ  الرجــل األرض  يتــرك  أن  الصعــب  فمــن 
فــي  الصعبــة  الحيــاة  ظــروف  ويختــار  عليهــا  وترعــرع 
المخيمــات إال لغايــة عظمــى ومقصــد أســمى، وهــل هنــاك 
غايــة أســمى وأغلــى مــن رضــى الــرب ســبحانه وتعالــى 

وفــرار الرجــل بدينــه مــن الفتــن.
ولــوال جفــاء األقــارب والجيــران للمهاجريــن األفغــان لمــا 
اشــتكيت حالهــم، ولكــن مــا يقاســونه مــن األذى ومــا ياقونــه 
مــن العنــف وســوء المعاملــة هنــاك تعجــز عــن بيانــه األلســن 
ويُامــون،  ويُعيّــرون،  يعذبــون،  األقــام،  كتابتــه  وعــن 

ــة. ــة دوني ــون معامل ويعامل
إن األفغــان تقحمــوا المهالــك وتجشــموا المصاعــب وواجهــوا 
المحــن وتعرضــوا لإلبتــاءات وأوذوا فــي ســبيل هللا فصبــروا 
ــذا  ــل ه ــوكة ألج ــق ذات الش ــى طري ــوا عل ــا وثبت ــى الباي عل
التوحيــد  بعقيــدة  وقوتــه-  هللا  -بحــول  وتمســكوا  الديــن، 
واعتصمــوا بديــن اإلســام فلــم يعطــوا الدنيــة فــي دينهــم 

ولــم يقبلــوا الشــيوعية وال المســيحية، ولــم يســتكينوا لباطــل 
ــة وال  ــم يرضــوا ال بالديموقراطي ــم يســجدوا لطاغــوت، ول ول
بالعلمانيــة، بــل اتخــذوا قــول الفــاروق رضــي هللا عنــه شــعاراً 
لهــم مــن أول يــوم كفاحهــم: )إنــا قــوم أعزنــا هللا باإلســام فلــن 

ــره(. نبتغــي العــزة بغي
ولــوال فضــل هللا ثــم قــوة صبــر األفغــان وصمودهــم وثباتهــم 
وجهادهــم النمحــوا عــن وجــه األرض ولمســخ تاريخهــم، 
ــذ عشــرات الســنين  ــر من ــر مصاب ــان شــعب صاب ــن األفغ ولك
ــد  ــن، وق ــداء هللا الكافري ــدي أع ــه بأي ــذي ياقي ــى األذى ال عل
ــو اآلخــر، وســحق وهــزم -بنصــر  ــال تل ــارع االحت صمــد وق
ــاده  ــو يواصــل جه ــا ه ــو األخــرى، وه ــة تل هللا- اإلمبراطوري
المقــدس وكفاحــه المســلح ضــد قــوى الكفــر واإلجــرام ســنين 
طويلــة وأزمنــة مديــدة، ولقــد اســتفرغ الكفــار جهودهــم 
فــي إخضــاع هــذا الشــعب وإرغامــه لكنهــم خابــوا وخســروا 

ــوا. ــا أنفق ــى م وندمــوا عل
هللا  صلــى  نبينــا  مســرى  يــا  عــذرا  أقصــى!  يــا  عــذرا 
عليــه وســلم! عــذرا يــا فلســطين! عــذرا يــا أرض الشــام 
المباركــة! عــذرا يــا أهــل بورمــا المنكوبــون، عــذرا إخواننــا 
ــن  ــيناكم ول ــا نس ــم، فم ــاء العال ــة أنح ــي كاف ــتضعفون ف المس
ننســاكم ولكــن جروحــي كثيــرة غائــرة وال زالــت نازفــة، ومــا 

بــرح جســمي منهــكا مــن آالم الجــراح.
ــن يتبجحــون  ــوق اإلنســان وال للذي ــات حق وال أتشــكي لمنظم
بشــعارات العــدل والحريــة ألنــي جربتهــم فوجدتهــم غيــر 
ــي ويشــاهدون  ــرون معانات ــن فــي ادعاءاتهــم، إنهــم ي صادقي
الجرائــم التــي ارتكبتهــا قــوى الشــر والطغيــان فــي حقــي 
لكنهــم آثــروا الســكوت المخــزي واكتفــوا ببيانــات االســتنكار 
وكلمــات الشــجب، بــل لقــد تســببوا بمعاناتــي وأعطــوا الضــوء 
ــم بحــق شــعبي  ــوا مجــازر وجرائ ــن ليركتب األخضــر للمجرمي

ــى أراضــي. ــم الســافر عل ــّرروا عدوانه المســلم، وب
وال أطــرق أبــواب حــكام الــدول اإلســامية فــإن البعــض منهــم 
ــم  ــض منه ــر، والبع ــف الكف ــي ص ــوا ف ــن هللا ووقف ــوا دي خان
مســتغرقون فــي ملذاتهــم وشــهواتهم ال يــرون مــا تكابــده 

ــم. ــار واعتداءاته ــم الكف ــن مظال ــامية م ــعوب اإلس الش
فــا أشــكو بثــي وحزنــي إال إلــى هللا وال أســتنجد إال بالمســلمين 

الصادقيــن الذيــن ال يخافــون فــي هللا لومــة الئــم.
ــم  ــم باختصــار لعلك ــي ســردتها لك ــا مســلمون! هــذي قصت في
ــي،  ــدى معانات ــون م ــا غــور جراحــي، أو تعرف تســبرون منه

ــي ومســاندتي؟ ــم نصرت ــا يجــب عليك أف
ــار  ــن ســجون الكف ــي م ــكاك أســرى الشــعب األفغان ــوا لف فهب
الثكالــى،  دمــوع  امســحوا  جرحاهــم،  داووا  وعمائهــم، 
ســارعوا إلــى كفالــة األيتــام والســعي علــى األرامــل، ســاعدوا 
فقــراء شــعبي وأطعمــوا جياعهــم وآووا المهاجريــن وكونــوا 

ــاً. ــن حق مؤمني
ــا  ــان فم ــن األفغ ــم المجاهدي ــا المســلمون انصــروا إخوانك أيه
زالــوا ياقــون األذى مــن أعــداء اإلســام، والزالــوا يقارعــون 
أعــداء هــذا الديــن وهــم بأمــس الحاجــة إلــى مســاعدتكم 
ليكملــوا مســيرتهم الجهاديــة بنجــاح ويقطفــوا ثمــرة جهادهــم 

ــة. ــود الماضي ــي قدموهــا خــال العق وتضحياتهــم الت

آثار قصف االحتال الهمجي لمستشفى والية قندوز مؤخراً
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الشهيد »بإذن اهلل« 

نذير أحمد طه
»رحمه اهلل تعالى«

تعريب أبو مها

يقــول الشــيخ الفقيــد مصطفــى الســباعي رحمــه هللا: "إن 
ــاداً قطعــوا عائــق الشــهوات، وأســرجوا مراكــب  هلل عب
الجــد بصــدق العزمــات وامتطــوا جيــاد األمــل، واتجهــوا 
إلــى هللا عــز وجــل، وتــزودوا إليــه بصالــح العمــل، مــع 
ــب وصــدق  ــاء القل ــه بصف ــة، وتوســلوا إلي إخــاص الني
الطويــة، فمــروا بالخضــرة الفاتنــة مســبحين، وبالحطــب 
الاهــب مســتعيذين، ولــم يعبــؤوا بالعقبــات، ولــم يلتفتــوا 
إلــى المغريــات، قــد صانــوا وجوههــم عــن االبتــذال، 
ــى  ــاهلل عل ــال، اســتعانوا ب ــن األوح ــم م ــروا أقدامه وطه
ــى بعــد المــدى  ــه، وعل ــل لهــم صعاب مشــقة الطريــق فذل
فلملــم لهــم رحابــه، فلمــا اجتــازوا الصعــاب، ســألوا 
ــم  ــتضافوه فقّربه ــوه اس ــا دخل ــه، فلم ــم باب ــح له هللا ففت
بعــد  المقــام  اســتطابوا  فلمــا  ورفــع دونهــم حجابــه، 
ــده،  ــا وع ــذي صدقن ــدهلل ال ــوا: )الحم ــرى قال ــول الس ط
وأورثنــا األرض نتبــوأ مــن الجنــة حيــث نشــاء فنعــم أجــر 
ــم  ــد فصدقه ــوه العه ــاء هللا، صدق ــك أحب ــن( أولئ العاملي

ــرب(". ــم الق ــب فمنحه ــوه الح ــد، ومحض الوع

ــا  ــد – كم ــوا هللا العه ــن صدق ــاء الذي ــؤالء األحب ــد ه أح
الشــاعر  الباســل،  الشــهيد   – حســيبه  وهللا  نحســبه 
الضليــع،  والمهنــدس  الحــاذق،  والكاتــب  المطبــوع، 
المجاهــد المقــدام نذيــر أحمــد طــه رحمــه هللا تعالــى.

● مولده ونشأته ودراسته:
لقــد أبصــر مهندســنا المغــوار والكاتــب األلمعــي والشــاب 
ــن الحــاج  ــد ب ــن بيرمحم ــد ب ــر أحم النشــيط الشــهيد نذي
خــان محمــد؛ النــور قبــل 24 عامــاً فــي بيــت عريــق 

ــي. ــة غزن ــاغ بوالي ــره ب ــة ق ــة تشــيرجو بمديري بقري
ــي مدرســة  ــام 1417هـــ.ق ف ــي ع ــه االبتدائ ــدأ تعليم وب
بمركــز  الثانــوي  تعليمــه  وبــدأ  االبتدائيــة،  شــيرخان 
الســلطان محمــود الغزنــوي العالــي عــام 1422 وتخــرج 
نوابــغ  مــن  وكان  1428هـــ.ق،  عــام  امتيــاز  بدرجــة 

التاميــذ، ودائمــا كان هــو المميــز فــي صفــه.
كليــة  مــن  عاليــة  بدرجــة  1435هـــ.ق  عــام  تخــرج 
بالعاصمــة  تيكنيــكال  بولــي  جامعــة  مــن  الهندســة 
األفغانيــة كابــول، ورغــم أن الوظائــف كانــت متوفــرة 
لديــه إال أنــه لــم يكــن يحــب أن يخــدم الحكومــة العميلــة 
فــي المؤسســات األجنبيــة وقــام بتعليــم أبنــاء المســلمين 

فــي معهــد كأســتاذ عــادي.
کان الشــهيد طــه متدينــاً منــذ الصبــا، وهــو مــع أنــه كان 
يســاعد أبــاه وعائلتــه فــي مشــكاتهم إال أنــه كان يتابــع 
وكان  بالمجاهديــن،  وطيــدة  وكانــت صلتــه  دروســه، 

ــي. ــد التق ــه بالمجاه ــن أصدقائ ــا بي مشــهوراً فيم
كان رحمــه هللا يتعلــم الــدروس الدينيــة بجانــب الــدروس 
العصريــة، يتتلمــذ لــدى العلمــاء المخلصيــن وينهــل مــن 

شهداؤنا األبطال
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معينهــم الصافــي، وكان يشــغل أوقــات فراغــه بالمطالعــة 
والقــراءة فــي األدب والتاريــخ باللغــة الفارســية والبشــتونية؛ 
ــاة، والمصــدر األول  ــراءة إكســير الحي ــأن الق ــه اســتيقن ب ألن
والرئيســي للمعرفــة بشــتى أنواعهــا، وال عجــب أن بدايــة 
ــن  ــرأ«، فم ــة كان »اق ــالة المحمديّ ــي الرس ــي ف ــكام اإلله ال
القــراءة واالطّــاع انطلقــت المعرفــة اإلنســانية التــي ســاهمت 
فــي تأســيس الحضــارات اإلنســانية علــى مــّر التاريــخ، وأّدت 
ــى  ــة إل ــال المتاحق ــر األجي ــي عب ــم المعرف ــال التراك ــن خ م
ــى  ــة، وصــوالً إل ــاة المختلف ــن الحي ــي ميادي تطــور اإلنســان ف
مــا نــراه حاليــاً مــن ازدهــار تكنولوجــي، وعلمــي، وحضــاري، 

وثقافــي.

● صفات الشهيد الَخلقية والُخلقية:
کان الفقيــد فــوق علمــه الغزيــر ورغــم مواهبــه الزاخــرة 
فــي العلــوم العصريــة والتقنيــة، يتمتــع بأخــاق طاهــرة، 
وشــمائل باهــرة، كان جــم التواضــع واألدب، كثيــر الحلــم 
ــن.  ــق حس ــاس بخل ــق الن ــر، يخال ــى الخي ــباقاَ إل ــق، س والرف
يبغــض المتكبريــن ويبتعــد عنهــم، وكان يقــول إن لــم يقــم 
المــرء بتزكيــة نفســه وســلوكه، وتطهيــر باطنــه مــن الرذائــل، 
ــى  ــه ســيكون كاّ عل ــوم، فإن ــة نفســه بالمحاســن والعل وتحلي

المجتمــع.
ــارة اإلســامية والســيما بمؤسســها  ــر باإلم وكان شــديد التأث
المــا محمــد عمــر رحمــه هللا، ويعشــق سياســته  الفقيــد 
ــارة  ــاد وإنشــاء اإلم ــرى اســتقال الب ــه، وي ــواه وزعامت وتق

ــه. ــي زعامت ــامية ف اإلس
فــكان يدافــع فــي نشــاطاته اإلعاميــة فــي االنترنــت، ومواقــع 
ــامية،  ــارة اإلس ــن اإلم ــبوك ع ــي كالفيس ــل االجتماع التواص
ويــرد علــى شــبهات الشــباب المنحرفيــن، ونشــاطاته ال تــزال 

موجــودة فــي الشــبكة العنكبوتيــة.

● فهل يسكن المجاهد الثائر ويستكين؟
للجهــاد  الحــب  شــديد  هللا  رحمــه  طــه  الشــهيد  كان  لقــد 
والمجاهديــن منــذ أن كان طالبــاً، يدعــو زمائــه إلــى مســاعدة 
ــى أن  ــن إل ــدم المجاهدي ــاً يخ ــه أيض ــن، وكان بنفس المجاهدي
تخــّرج فســلك فــي هــذا المســلك الوضــيء، مســلك المجاهديــن 
األبطــال، وبعدمــا جاهــد وناضــل لعاميــن استشــهد فــي 22 مــن 

ــون. ــه راجع ــا إلي ــاهلل وإن ــام 2014م، إن ــر لع أكتوب

ــى شــاعراً مطبوعــاً يقــرض  لقــد كان الشــهيد رحمــه هللا تعال
ــام  ــي الع ــار، وف ــم اآلث ــاً ويترج ــه كان كاتب ــا أن ــعار، كم األش
الماضــي أراد أن ينفــذ عمليــة استشــهادية لكنــه أخفــى أمــره 
عنــي، وأعطانــي مجموعــة آثــاره، وأوصانــي إذا اصطفــاه هللا 

شــهيداً أن أطبعهــا أو أعطيهــا مــن يطبعهــا.
لــه مجموعــة شــعرية وكذلــك كتــاب آخــر وهــو روايــة شــخص 

أســلم وأســمى ذلــك الكتــاب )مــن الكنيســة إلــى المســجد(.
لــم يكــن الشــهيد متزوجــاً وإنمــا كان لــه أب شــيخ كبيــر فــي 
ــاه،  ــى خط ــاء يســيرون عل ــف أصدق الســن وأم عجــوز، وخل

ــه. فرحمــه هللا رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جنان
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مشكلة
الغذاء
وتأثيرها على مستقبل

أفغانستان

بقلم: عطاء هللا آخندزاده

إن الغــذاء أحــد أســباب الحفــاظ علــى النفــس البشــرية التــي هــي من 
ــي كلفتهــا الشــريعة اإلســامية لإلنســان،  الضــرورات الخمــس الت
ــه  ــل من ــه، أو أن يجع ــث ب ــاً للعب ــاالً متاح ــون مج ــي أن يك وال ينبغ

ــاً لتحقيــق مصالحــه السياســية والماديــة الضيقــة. البعــض مأرب
فاإلســام جعــل المــال فــي خدمــة اإلنســان، بينمــا حضــارة الغــرب 
األوليــات  اإلنســان، فضاعفــت  علــى  المــال ســيداً  جعلــت مــن 

واختلــت المقدمــات والنتائــج.
واإلســام ال يُحــّرم الكســب والعمــل االقتصــادي، ولكــن وضــع 
ــع  ــود بالنف ــاً يع ــه عم ــل من ــا يجع ــط والشــروط م ــن الضواب ــه م ل
ــة مــن مراحــل النشــاط  ــكل مرحل علــى المجتمــع، فوضــع قواعــد ل
ــي  ــة الت ــاح المنافســة المنضبط ــكار، وأت ــّرم االحت االقتصــادي، فح
تــؤدي إلــى التعايــش وليــس إلــى االنفجــار، فــكل النــاس فــي تحقيــق 
ــراد  ــد األف ــو جه ــك فه ــن ذل ــا زاد ع ــواء، وم ــة س ــتوى الكفاي مس
وتفــاوت إمكاناتهــم وقراراتهــم التــي تكــون فــي إطــار مفهــوم 
ــوَد  ــى ثَُم ــى: )َوإِلَ ــارك وتعال ــق تب ــول الح ــون، يق ــذا الك ــار ه إعم
َ َمــا لَُكــْم ِمــْن إِلـَـٍه َغْيــُرهُ ُهــَو  أََخاُهــْم َصالًِحــا قـَـاَل يـَـا قـَـْوِم اْعبـُـُدوا هللاَّ
ــِه  أَْنَشــأَُكْم ِمــَن اأْلَْرِض َواْســتَْعَمَرُكْم فِيَهــا فَاْســتَْغفُِروهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَْي

ــود: 61(. ــٌب( )ه ــٌب ُمِجي ــي قَِري إِنَّ َربِّ
لكــن فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة المتزايــد فــي الســوق 
العالمــي منــذ عــام 2006م وحتــى النصــف الثانــي مــن عــام 2008م 
أحاطــت أزمــة الغــذاء بعنــق العديــد مــن البلــدان وانضــم نحــو 50 
ــار  ــة الملي ــم قراب ــل عدده ــاع، ليص ــة الجي ــى قائم ــرد إل ــون ف ملي
ــا  ــز أفغانســتان أشــد م ــد العزي ــى البل ــة عل ــع األزم ــرد، وكان وق ف
ــي  ــد الكاف ــه الرصي ــس لدي ــر ولي ــد فقي ــذا البل ــار أن ه ــون باعتب يك
ــي زراعــة  ــزر اليســير ف ــم إال الن ــة الله ــات الحديث للزراعــة واآللي

ــذرة والعــدس. القمــح وال
وتكمــن خطــورة مشــكلة الغــذاء فــي هــذا البلــد اإلســامي فــي بُعدهــا 
الدينــي والحضــاري، بيــد أن بُعدهــا االســتراتيجي لــه خطورتــه 
الخاصــة بــه. وأن هــذا البلــد اإلســامي لــه رســالته وجهــاده وثقافته 
ــذاء  ــن الغ ــه م ــر متطلبات اإلســامية، والشــك أن العجــز عــن توفي
أدعــى لتقاعســه عــن تقديــم رســالته لآلخــر وألبنــاءه ورباطــه أمــام 

األعــداء الصليبييــن والحكومــة العميلــة.
وال يختلــف اثنــان فــي أن مشــكلة الغــذاء الحاليــة مــن صنــع أعــداء 
ــة واســتغال هــذه الظــروف  ــر الحكومــة العميل ــن وســوء تدبي الدي
مــن قبــل المضاربيــن والمحتكريــن لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األربــاح، 
وإن كانــت هنــاك بعــض العوامــل الطبيعيــة مثــل التغيـّـرات المناخيــة 
ســاعدت عــى تفاقــم األزمــة. إال أن األيــدي الخفيــة كان لهــا دور فــي 
ــن العــام لألمــم  ــر، فقــد صــرح األمي مضاعفــة المشــكلة بشــكل أكب
ــع  ــن صن ــذاء م ــكلة الغ ــأن مش ــون": ) ب ــي م ــان ك ــدة "ب األمتح

أيدينــا(.
ــذا  ــي ه ــداء ف ــيناريوهات األع ــن س ــوح ع ــف بوض ــا يكش ــو م وه
القطــر اإلســامي، لدعــوة أبنائــه إلــى المســيحية حينــاً وحشــد 
ــدة ودراهــم معــدودة  ــان برواتــب زهي ــاءه أمــام إخوانهــم الطالب أبن
ــه  ــى هللا علي ــم صل ــد اســتعاذ الرســول الكري ــك فق ــاً آخــر؛ ولذل حين
ــى  ــر إل ــب الفق ــوا: )إذا ذه ــاً قال ــر، وقديم ــر والكف ــن الفق ــلم م وس
ــو  ــى ماه ــك(. وإذا اســتمر الوضــع عل ــي مع ــر خذن ــال الكف ــد، ق بل
عليــه اآلن، فســوف تتفاقــم حالــة الضعــف الــذي يعيشــه المجتمــع 
ــي  ــي والثقاف ــف الدين ــر، والتخل ــار الفق ــال انتش ــن خ ــي م األفغان
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وعــدم التمســك بالديــن، لتفــّت األزمــات فــي عضــد األمــة 
األفغانيــة، وتتزايــد ظاهــرة التســّرب مــن التعليــم لألطفــال 
الصغــار، نظــراً لعجــز آبائهــم عــن توفيــر نفقــات التعليــم 
والطعــام ومطالبتهــم لهــؤالء الصغــار بالخــروج مبكــراً لســوق 
العمــل، ممــا ســيزيد مــن معــدالت األميــة المرتفعــة فــي البلــد.
ــام  ــداء لإلس ــكان الع ــرات، ف ــاً لفت ــناه تاريخي ــا عش ــذا م وه
شــديداً وللجهــاد أشــد، فنمــى الجهــل والمــرض والفقرفــي 

ــرة. ــك الفت ــرة لتل ــار الم ــي الثم ــا نجن ــتان والزلن أفغانس
تتطلــب  أفغانســتان  فــي  الغــذاء  وأزمــة  الفقــر  ومواجهــة 

ومنهــا: اإلســامي،  الصعيــد  علــى  المشــكلة  مواجهــة 
ــي  ــم اإلســامي ف ــدان العال ــن بل ــة الخــاف بي ــاء حال 1 - إنه
إطــار مــن الهــدي القرآنــي، فاهلل عزوجــل يقــول: ) ...َوتََعاَونُوا 
ْثــِم َواْلُعــْدَواِن َواتَّقـُـوا  َعلـَـى اْلبـِـرِّ َوالتَّْقــَوى َواَل تََعاَونـُـوا َعلـَـى اإْلِ

َ َشــِديُد اْلِعقـَـاِب )المائــدة: 2(. َ إِنَّ هللاَّ هللاَّ
وكمــا أمــر هللا عــز وجــل بوحدة هــذه األمــة فقــال: )َواْعتَِصُموا 
ِ َعلَْيُكــْم إِْذ  قُــوا َواْذُكــُروا نِْعَمــَت هللاَّ ِ َجِميًعــا َواَل تَفَرَّ بَِحْبــِل هللاَّ
ــا  ــِه إِْخَوانً ــْم بِنِْعَمتِ ــْم فَأَْصبَْحتُ ــَن قُلُوبُِك ــَف بَْي ــَداًء فَأَلَّ ــْم أَْع ُكْنتُ
َوُكْنتـُـْم َعلَــى َشــفَا ُحْفــَرٍة ِمــَن النَّــاِر فَأَْنقََذُكــْم ِمْنَهــا َكَذلِــَك يُبَيِّــُن 

ــدة: 103(. ــُدوَن )المائ ــْم تَْهتَ ــِه لََعلَُّك ــْم آيَاتِ ُ لَُك هللاَّ
2 - إيجــاد الوعــي القــوي لــدى جميــع أفــراد األمــة، ممــن مــّن 
هللا عــز وجــل عليهــم أن الملكيـّـة الحقيقيــة لهــذا المــال هلل عــز 
وجــل وأن ملكيتــه هــي ملكيــة اســتخاف، وأنهــم محاســبون 

عليــه.
ــة  ــدول الغني ــام ال ــة قي ــي تجرب ــع ف ــم التوس ــب أن يت 3 - يج
ــر،  ــد الفقي اإلســامية بزراعــة بعــض األراضــي فــي هــذا البل
والتــي تتوافــر بهــا مقومــات زراعيــة جيــدة، ولكــن ينبغــي أن 

ــط،  ــر األرض فق ــر مجــرد توفي ــد الفقي ال يكــون حــظ هــذا البل
ولكــن لتأخــذ التجربــة فــي حســبانها النهــوض بهــذه الشــعوب، 
ــرص  ــر ف ــي توفي ــاهم ف ــر فتس ــتنقع الفق ــن مس ــالها م وانتش
عمــل، وتطويــر البنيــة األساســية لألراضــي الزراعيــة بحيــث 

يســتفيد منهــا صغــار المزارعيــن.
ــذاء لتشــمل  4 - يجــب أن يتســع نطــاق مواجهــة مشــكلة الغ
جهــود الحكومــات والمنظمــات اإلســامية الخيريــة الحكومية، 
ــواز وال  ــار مت ــي إط ــل ف ــع أن يعم ــى الجمي ــع، وعل والمجتم
ينتظــر مــن أحــد األطــراف أن يقــوم بــدوره حتــى يســتكمل هــو 

المطلــوب منــه.
5 - مراجعــة الممارســات لألراضــي الزراعيــة مــن تجريــف، 
ــي مســألة  ــة ف ــى جهــود حقيقي ــز عل ــاء عليهــا، والتركي والبن

ــدة للزراعــة. اســتصاح أراض جدي

6 - توجيــه انتبــاه المواطــن تجــاه مشــكلة الغــذاء، بالنظــر فــي 
ــة، وترشــيد االســتهاك مــن الســلع  ــة الخاطئ العــادات الغذائي

الغذائيــة وأهميــة الفصــل بيــن غــذاء اإلنســان والحيــوان.
7 - االســتفادة مــن جهــود بعــض الجمعيــات األهليــة والعمــل 
الخيــري اإلســامي فــي مجــاالت العمــل التنمــوي بإنشــاء 

ــن. ــار الزارعي ــم صغ ــات لدع ــات والمؤسس الجمعي
8 - وضــع هــدف تحقيــق الوحــدة اإلســامية اقتصاديــاً في حيز 
التنفيــذ، خاصــة وأنــه يعــد مــن األصــول الثابتــة فــي الشــريعة 
اإلســامية ومــن المســلّم بــه أن هــذا الهــدف يعتبــر مــن 
ــات هــذه  ــة األجــل واالســتراتيجية، وأن مقوم األهــداف طويل
الوحــدة متوافــرة ويمكــن إنجــاز خطــوات مهمــة لتحقيقهــا، إن 
خلصــت اإلدارة السياســية. إال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي األرض 

وفســاد عريــض.

بعض المساحات الزراعية في والية ننجرهار

33مجلة الصمود   |   العدد 117   |   ربيع األول 1437هـ - ديسمبر 2015م



جرائم المحتلين والعمالء 
خالل شهر نوفمبر 2015م

إعداد: حافظ سعيد

ــل  ــهد طف ــي، استش ــام الحال ــن الع ــر م ــن نوفمب ــخ 3 م بتاري
صغيــر يدعــى "منصــور بــن حيــاة هللا" جــراء ســقوط قذائــف 
ــم  ــة خج ــي قري ــاء ف ــن األبري ــازل المواطني ــى من ــاء عل العم

ــة وردك. ــاد بوالي ــة ســيد آب ــاد، بمديري ــة شــيخ آب بمنطق
ــن  ــل 2 م ــاء بقت ــود العم ــام الجن ــذا الشــهر ق ــن ه ــي 7 م وف
ــال 3  ــت واعتق ــة خوس ــز والي ــي مرك ــاء ف ــن األبري المواطني

ــن. آخري
ــى  ــان عل ــف جب ــراء قص ــيدة ج ــهدت س ــن استش ــد يومي وبع
مديريــة دشــت أرتشــي بواليــة قنــدوز وأصيــب زوجهــا وابنهــا 

إصابــات بالغــة.
ــام  ــائل اإلع ــت وس ــر أعلن ــن نوفمب ــن 9 م ــوم اإلثني ــي ي وف
ــة اســتخدموا  ــادة قندهــار األمني ــن وقي ــود األمريكيي ــأن الجن ب
األســلحة الكيمياويــة علــى الشــعب المظــوم فــي مديريــة 

شــوراوك بواليــة قندهــار.
وفــي 11 مــن نوفمبــر أطلــق الجنــود العمــاء النــار علــى 
أحــد  بحيــاة  أودى  ممــا  كابــول،  واليــة  فــي  المتظاهريــن 
ــداول  ــم ت ــه ت ــوم ذات ــي الي ــن. وف ــرح 8 آخري ــن وج المواطني
مقاطــع فيديــو علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يظهــر فيــه 

العمــاء يخربــون بيــوت المدنييــن بالمدفعيــة.
وفــي 12 مــن نوفمبــر قامــت ميليشــيات الغــدر والخيانــة بقتــل 
ــي  ــه وف ــام أبنائ ــد آكا أم ــو خال ــاء وه ــن األبري ــد المواطني أح
بيتــه فــي قريــة رحيــم خيــل بمديريــة شــلجر بواليــة غزنــي.

ــاعدة  ــة بمس ــوات األجنبي ــت الق ــر داهم ــن نوفمب ــي 13 م وف

ــن فــي منقطــة جهــار قلعــه  ــوت المواطني أذنابهــم العمــاء بي
بمديريــة زرمــت بواليــة بكتيــا، ثــم قامــوا بإخراجهــم مــن 

ــم. ــب ممتلكاته ــم ونه ــم وإيذائه بيوته
وفــي 14 مــن نوفمبــر اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن جنــود 
ــري  ــة صب ــي مديري ــة ف ــوات العميل ــامية والق ــارة اإلس اإلم
بواليــة خوســت، فقامــت طائــرات العــدو بشــن غارتهــا الجوية 
علــى بيــوت المواطنيــن ليســقط 2 مــن عــوام المســلمين قتلــى 

ويجــرح آخــر.
وفــي 15 مــن نوفمبــر أصابــت قذيفــة أطلقهــا العمــاء بيــوت 
المدنييــن فــي منطقــة بلنــدي بمديريــة بشــت رود بواليــة 

ــيدة. ــم س ــا فيه ــت 5 أشــخاص بم ــراه، فجرح ف
ــة  ــة قري ــوات المشــاة األجنبي ــخ نفســه داهمــت ق ــي التاري وف
زرغــون شــار بمديريــة محمــد آغــه بواليــة لوجــر، فاعتقلــوا 

3 مــن المواطنيــن واقتادوهــم معهــم.
وفــي يــوم اإلثنيــن 16 مــن نوفمبــر قامــت المليشــيا بقتــل أحــد 
المواطنيــن فــي مديريــة أنــدر بواليــة غزنــي بعــد التنكيــل بــه. 
وعــاوة علــى ذلــك قــال أهالــي هــذه المديريــة بــأن المليشــيا 
تخطــف نســاء هــذه المنطقــة ثــم تطلــق ســراحهن مقابــل 
ــخ  ــة بتاري ــي هــذه الوالي ــة ف ــادة األمني ــت القي المــال، واعترف
ــأن المليشــيا  ــول ب ــة تق ــة الموثوق ــأن األدل ــر ب 17 مــن نوفمب
ــم تقــوم بإيذائهــن وتطلقهــن مقابــل المــال. تخطــف النســاء ث

ــن  ــراس م ــاء منقطــة جت ــر هاجــم العم ــن نوفمب ــي 21 م وف
قــرب مركــز وواليــة نورســتان، وبعــد  بــارون  مضافــات 

ضحايا الحرب األمريكية
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ــن  ــال 12 م ــوا باعتق ــاس، قام ــكات الن ــب ممتل ــش ونه التفتي
المواطنيــن األبريــاء وزجوهــم فــي الســجون.

بيــوت  أحــد  الميليشــيات  22 مــن نوفمبــر هاجمــت  وفــي 
المواطنيــن للســرقة فــي قريــة كهنــه بمديريــة ينجــي بواليــة 
ــران  ــزل، فتحــت المليشــيا الني ــه أهــل المن تخــار، وبعدمــا تنب
عليهــم، فاستشــهد 3 مــن أعضــاء العائلــة، بعدهــا ســرقت 

ــم. ــي منه ــف أفغان ــيات 60 أل المليش
ــر  ــت الميليشــيات شــاباً يدعــى "أمي وفــي التاريــخ نفســه قتل

ــول. ــة كاب ــة موســهي بوالي ــل بمديري ــة مياخي ــي قري كل" ف

ــة مــع أذنابهــم  ــوات األجنبي ــر قامــت الق ــي 23 مــن نوفمب وف
ــل  ــي خي ــة غن ــة ســياه جــوب بمديري العمــاء بمداهمــة منطق
ــن  ــوا بضــرب المواطني ــش قام ــد التفتي ــار وبع ــة ننجره بوالي

ــم. ــوا 4 منه واعتقل
وفــي التاريــخ ذاتــه قــام الجنــود األجانــب بمســاعدة العمــاء 
ــراج  ــة نهرس ــي منطق ــد ف ــن محم ــي دي ــة حاج ــة قري بمداهم
بمديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد، وقامــوا بقتــل 4 مواطنيــن 

ــن. ــال أحــد المواطني ــن واعتق وجــرح 2 آخري
وفــي 24 مــن نوفمبــر أعلنــت وكاالت األنبــاء عــن مقتــل 
أخويــن فــي مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار مــن قبــل الوالــي 
األســبق لهــذه الواليــة وهــو مــن األعضــاء الكبــار لحــزب 

حكمتيــار.
وفــي نفــس التاريــخ اشــتبك المجاهــدون األبطــال مــع الجنــود 
العمــاء، فكبدوهــم خســائر فادحــة، فمــا كان مــن العمــاء 
ــن  ــل 2 م ــوا بقت ــاء، فقام ــن األبري ــن المدنيي ــأروا م إال أن يث

ــة. ــك المنطق ــي تل ــن الســاكنين ف المواطني

ــيخ  ــل ش ــدر بقت ــيات الغ ــت ميليش ــر قام ــن نوفمب ــي 26 م وف
قبيلــة يدعــى "محمدأميــن" مــع ابنــه "جمعــه" عندمــا كانــوا 
فــي طريــق العــودة مــن صــاة جنــازة فــي قريــة باتــاش 

ــر. ــة كون ــاري بوالي ــة ن بمديري
وفــي 27 مــن نوفمبــر فتــح العمــاء نيرانهــم علــى المواطنيــن 
العابريــن فــي ضواحــي مديريــة مانوجــي بواليــة كونــر، ممــا 

أودى بجــراح 2 مــن المواطنيــن.
وفــي 28 مــن نوفمبــر اعتقــل العمــاء 2 مــن المواطنيــن فــي 

ضواحــي مديريــة صبــري بواليــة خوســت.

نيرانهــم  العمــاء  الجنــود  أطلــق  نوفمبــر  مــن   29 وفــي 
العشــوائية علــى المناطــق اآلهلــة بالســكان قــرب مديريــة 

نــرخ بواليــة ميــدان وردك ممــا أودى بحيــاة ســيدة.
وفــي آخــر أيــام هــذا الشــهر قامــت الميليشــيات باعتقــال معلــم 
و3 مــن المواطنيــن فــي منطقــة نيكــروز بمديريــة خــاص 
أروزجــان بواليــة أروزجــان، ثــم قامــوا بقتلهــم. وبحســب 
الشــهود العيــان فــإن المليشــيا اعتقلــت فــي البدايــة معلــم 
مدرســة وهــو الســيد التوكلــي مــع ابنــه مــع الســيد ظاهــر ثــم 

ــاً. ــم جميع ــوا بقتله قام
وفــي نفــس اليــوم قامــت المليشــيا بقتــل 3 مواطنيــن بمــا فيهــم 

معلــم فــي مديريــة خــاص أروزجــان بواليــة أروزجــان.

__________________
ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

وبينــوا{.

35مجلة الصمود   |   العدد 117   |   ربيع األول 1437هـ - ديسمبر 2015م



حدث في مقبرة األحياء

»غوانتنامو«
بقلم: خالد البستي

عبدالغفــور،  بــن  هللا  أميــن  الشــيخ 
مــن قبيلــة "أڅکــزای" مــن مضافــات 
العلــوم  منبــع  مــن  تخــرج  بولــدك، 
ــي  ــن الحقان مدرســة الشــيخ جــال الدي
للمناصــب  وانتــدب  1992م،  عــام 
بادغيــس،  ســمنكان،  فــي  الهامــة 
ــدك  ــي بول ــزار شــريف، واستشــهد ف م
1429هـــ 2008م. تحــدث عــن محنتــه 
فــي  العــدو  لــدى  حيــن وقــع أســيراً 
وعــن  استشــهاده  قبــل  غوانتنامــو 
ــل  ــرى، ونق ــع األس ــن م ــل الكافري تعام

الحديــث عنــه خالــد البســتي.

*الحرمان من المياه:
بالمــاء  يأتــون  الكفــرة  أولئــك  كان 
األســرى  ويمنعــون  للشــرب،  فقــط 
ــوء  ــى للوض ــاء، حتّٰ ــتخدام الم ــن اس م
وَغْســل الوجــه، فضــًا عــن الُغســل، 
الصيــف،  أيــام  األيّــام  تلــك  وكانــت 
وبســبب التعــرق، كانــت تفــوح الرائحــة 

ــا  ــرى، وكنّ ــاد األس ــن أجس ــة م الكريه
علــى هــذِه الحالــة، حتــى جــاء )الّصليب 
األحمــر( وتحدثــوا مــع أصدقائنــا حــول 
ــوة  ــض اإلخ ــم بع ــكى له ــوال، فش األح
ــذ  بأنهــم محرومــون مــن االغتســال من
ــة أشــهر، وأنهــم فــي أســوأ حــال.  ثاث
وبعــد الشــكوى، قــام ٰهــؤالء بجمعنــا 
فــي مخيّــم، لــه بــاب وُجــدراٌن، وقامــوا 
ــٌب  ــاح طال ــاً، فص ــنا تمام ــزع مابس بن
ــا  ــك الحيــن، اخفضــوا أعينكــم ي فــي ذل
إخــوة، مــاذا يفعلــون بنــا اليــوم ٰهــؤالء 
ُحُمــر الوحشــيّة، جــاؤوا بعد مّدٍة بســطل 
صغيــر، وصابــون لــكّل مجاهــد، وأعلــن 
دقيقتيــن،  الُغســل  مــّدة  أّن  المترجــم 
والـّـذي يتأّخــر فســيعاقب بعقــاٍب شــديٍد، 
صــاح الجنــدّي، واحــد، إثنيــن، ثاثــة، 
ثــم قــال: ابــدأوا الُغســل، ألقينــا المــاء، 
ــى رؤســنا، وأجســادنا، واســتخدمنا  عل
الصابــون. وصــاح المترجــم فــي ذاك 
بقــي  الُغســل.  مــّدة  انتهــت  الحيــن: 

الصابــون علــى أجســادنا، ثــم أخــذوا 
ــه، ويســحبونه فــي  كّل مجاهــد، يُجّرون
التُّــراب، وقالــوا: فــي األخير -ُســخريةً، 
وإســتهزاًء- ااٰلن حصلــت لكــم النظافــة 

ــكوى.  ــزاء الش ــذا ج ــاً، وكان ه تمام

*مابس األسرى:
كان لــون بعــض المابــس أزرق، وكان 
ــس،  ــت ماب ــا كان ــاً. م ــا برتقالي بعضه
ــون،  ــا بالبنطل ــص مخيطً ــل كان القمي ب
يقضــي  أن  اإلنســان  يســتطيع  وال 
الحاجــة فيهــا إاّل بعــد أن يخلــع القميص 
ــة،  ــت ضيّق ــاً، وكان ــون تمام مــع البنطل
ا، وبســبب ضيقهــا ورقتهــا  ورقيقــة جــّدً
أكثــر  فــي  مكشــوفة  كانــت عوراتنــا 
األحــوال، ســيّما األســارى الّذيــن كانــوا 
أصحــاب أجســام طويلــة، لــم يكونــوا 
فيهــا  والقيــام  الجلــوس  يســتطيعون 
بطمانينــة ووقــار. وكان منقوشــاً علــى 
ــكا(  ــم )أمري ــس عل ــذِه الماب ــوب ه جي
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العلــم،  هــذا  اإلخــوة  جميــع  فمــّزق 
وألقــوه فــي المرحــاض. 

*االستهزاء بشعائر اإلسام:
هنــاك عندهــم العقوبــات علــٰى قســمين: 
وبعضهــا  بالجســم،  تتعلّــق  بعضهــا 
االســتهزاء  وكان  بالــّروح.  تتعلــق 
أو  األذان،  أو  وبالصــاة،  بالقــرآن، 
هــذه  اإلســام،  شــعائر  مــن  بشــيٍء 
الروحيّــة.  بالعقوبــات  تتعلــق  كلّهــا 
اللّحيــة،  بحلــق  ٰهــؤالء  يقــوم  فــكان 
والــّرأس، والّشــوارب فــي األســبوع 
مــّرةً. وأحيانـًـا يحلّقــون نصــف الــرأس، 
يحلّقــون  ويتركــون نصفــه، وأحيانًــا 
بعضهــا،  ويتركــون  اللّحيــة،  بعــض 

وهكــذا الحــال فــي الّشــوارب.
وأتذكــر فــي بدايــة األمــر عندمــا ذهبــوا 
بــي إلــى غرفــة الحاقــة، رأيــت هنــاك 
منطقــة )خوســت  مــن  كبيــراً  عالمــاً 

بكتيــكا( قــام الجنــدّي بحلــق لحيتــه، 
وشــواربه، وكان عمــره أكثــر من )60( 
عامــاً، وكانــت لحيتــه بيضــاء، ورأيــت 
ــى  ــا عل ــت قدمه ــة وضع ــرأة أمريكيّ ام
ــّي: ســتكون  ــه، وأشــارت إل شــعر لحيت
هــؤالء  إّن  هكــذا!.  لحيتــك  عاقبــة 
ــة  ــون أّن اللحي ــون ويفهم ــرة يعرف الكف
ســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلّم 
ــت  ــا. كن ــدون إهانته ــك يري ــبب ذل وبس
أنــا وفضيلــة األخ عبــد الســام ضعيــف 
)الصليــب  إلــى أصحــاب  قــد شــكونا 
األحمــر( أّن ٰهــؤالء يســتهزؤون بلحيتنا 
وشــواربنا وأجســادنا، فضحكــوا هــؤالء 
الحمــر علينــا، وأجابــوا أّن هــذا لكــم 

ولنظافتكــم!. 

*االســتهزاء بــاألذان والعقوبــة عليــه: 
حينمــا يــؤذن المــؤذن، يقــوم الكفــرة 
الفاحشــة،  األغانــي  شــريط  بتشــغيل 
فــي مكبـّـر الصــوت، ويســبّون المــؤذن، 
 shtup(( باإلنكليــزي  ويقولــون 
ال  المجاهديــن  أّن  رأْووا  وعندمــا 
ــون  ــع األذان، وال يبال ــن رف ــون م يخاف
بوضــع  قامــوا  األغانــي،  بأصــوات 
بصــوٍت  األذان  يكــون  أن  قانــون: 
خافــٍض، والّــذي يَرفــع األذان، بصــوت 
فــي  ويبقونــه  بــه  يذهبــون  مرتفــع، 
الخــارج ســاعتين فــي موســم البــرد أو 

الحــر، وينزعــون مابســه تمامــاً.

*االستهزاء بالّصاة والعقوبه عليه:
التفتيــش،  أو  التحقيــق  أرادوا  كلّمــا 
أتــوا عنــد البــاب وصاحــوا بــاألخ الـّـذي 
أمــروه  يصلــي  كان  وإن  يريدونــه، 
ــاة. واألســارى المســلمون  ــرك الّص بت

كانــوا ال يتركــون الّصــاة بأمرهــم، وال 
يبالــون بأصواتهــم. فكانــوا يدخلــون 
ــه،  ــه، ويضربون ــم، يعاقبون ــى المخيّ إل

ــة التفتيــش. ــى غرف ــه إل ويجّرون
ــح  ــاة الصب ــي ص ــا نصل ــّرة كنّ  ذات م
فــي جماعــة، وكان اإلمــام فضيلــة األخ 
ــود،  ــاء الجن ــف، فج ــد الســام ضعي عب
فــي نفــس الوقــت، وكانــوا يصيحــون، 
ــوة،  ــرك الّصل ــن بت ويأمــرون المجاهدي
لكــن فضيلــة األخ عبــد الّســام ضعيــف، 
لــم يتــرك الّصــاة ولــم يتركهــا أحــد مــن 
المجاهديــن. فحينمــا رأوا أّن المســلمين 
إليهــم،  يلتفتــون  ال  والمجاهديــن 
يبالــون بهــم، دخلــوا، ووضعــوا  وال 
أقدامهــم، علــى رؤوســنا، فــي حالــة 
بالّضــرب  بــدؤوا  ثــّم  الســجود، 

والّشــتم، وكانــوا يســحبون المســلمين، 
ويجّرونهــم فــي التّــراب. 

*أيّام العيد:
كان  العيــد،  أيّــام  تقتــرب  عندمــا 
يأتــي المترجــم، وأصحــاب )الصليــب 
األحمــر( يقولــون: ســتجدون الخــاص 
مــن الســجن فــي أيّــام العيــد، وكنّــا 
ــم أن  ــن المترج ــر. وأعل ــرح، وننتظ نف
ــش،  ــا تفتي ــون فيه ــن يك ــد ل ــة العي ليل
وأننــا ســنطعمكم الطعــام الحــال فــي 
ــوم  ــد فــي ي ــوم العي ــد، وكان ي ــوم العي ي
الجمعــة، عزمنــا علــى أن نصلــي صــاة 
العيــد، وكان صديقنــا مــن اليمــن، صلّى 
بنــا، وخطــب بعــد الصــاة، وبكينــا أمــام 
ــة اإلســام  ــّز وجــل، إِلعــاء كلم هللا ع
ــي  ــلمين  ف ــر المس ــلمين، ولنص والمس
بقــدوٍر  ٰهــؤالء  جــاء  ثــّم  مــكان،  كّل 
اللحــوم  وكانــت  باللّحــوم،  مملــؤٍة 

مطبوخــة علــى أســلوب الوطــن، ففــرح 
علــى  وجلســنا  المســلمين،  جميــع 
مائــدة واحــدة، جــاء الجنــود والتقطــوا 
صــوراً لنــا ليــرى النّــاس فــي العالــم 
أنهــم يكرمــون األســرى، لكــن الحقيقــة 
ــم نــأكل الطعــام مــن  ــم تكــن كذلــك، فل ل
البدايــة إلــى النهايــة علــى هــذه الحــال، 

ــك.  ــد ذال ــو بع ــدر الج ــل تك ب
مــن  أكثــر  عمــره  معنــا  رجــل  وكان 
ــر،  ــده الصغي ــه حفي ــاً، ومع )۷۰( عام
الــذي لــم ينبــت الشــعر علــى وجهــه 
بعــد، فتَذكــر هــذا الولــد فــي يــوم العيــد 
البيــَت: األب واألّم واإلخــوة واألخــوات، 
فبكــى كثيــراً وكان محزونــاً، وحزنــه 
جعــَل جميــَع األســرى محزونيــن فــي 

ــد. ــوم العي ي
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أظلنــا شــهر ربيــع األول، ثالــث شــهر مــن شــهور الســنة 
الهجريــة القمريــة، وأطلــت علينــا بمقدمــه ذكريــات وأطيــاف 
يحبهــا كل مســلم، ويســعد بتذكرهــا كل مؤمــن، ومــن أعظــم 
األحــداث التــي حواهــا هــذا الشــهرالعظيم مولــد نبــي الرحمــة 
وإمــام الهــدى صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم. ذاك المولــد الــذي 
كان إيذانـًـا بانتهــاء عهــد الضــال وابتــداء عهــد الهــدى، وكان 
كالبشــرى الفارقــة بيــن عهــد الظــام والشــرك والوثنيــة، 

ــة. ــد والعبودي ــور والتوحي ــدأ لعهــد الن ومب
ــى المؤمنيــن إذ بعــث فيهــم  ــى عل لقــد مــّن هللا ســبحانه وتعال
ــى  رســوالً مــن أنفســهم. قــال أحــد العلمــاء: "إن محمــداً صل
هللا عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت كان النــاس محتاجــون 
ــم  ــتقيم، ويدعوه ــق المس ــى الطري ــم إل ــن يهديه ــى م ــه إل في
ــان  ــادة األوث ــى عب ــوا عل ــرب كان ــم، ألن الع ــن القوي ــى الدي إل
البنــات، والفــرس علــى اعتقــاد اإللهيــن "يــزدان"  ووأد 
و"اهريمــن"، والتــرك علــى تخريــب البــاد وتعذيــب العبــاد، 
والهنــد علــى عبــادة البقــر، والســجود للشــجر والحجــر، 
ــب  ــج األكاذي ــبيه وتروي ــن التش ــود ودي ــى الجح ــود عل واليه
وعبــادة  بالتثليــث  القــول  علــى  والنصــارى  والمفتريــات، 
الصليــب وصــور القّديســين والقديســات، وهكــذا ســائر الفــرق 
الحــق واالشــتغال  فــي أوديــة الضــال، واالنحــراف عــن 
بالمحــال، واليليــق بحكمــة هللا الملــك المبيــن أن ال يرســل فــي 
ــد  ــر أح ــا ظه ــن، وم ــة للعالمي ــون رحم ــداً يك ــت أح ــذا الوق ه
ــم  ــان القوي ــذا البني ــم، ويؤســس ه ــذا الشــأن العظي ــح له يصل
غيــر محمــد بــن عبــد هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فــأزال بأمــر 
هللا الرســوم الزائغــة، والمقــاالت الفاســدة، وأشــرقت شــموس 
التوحيــد، وأقمــار التنـــزيه، وزالــت ظلمــة الشــرك والوثنيــة، 
أفضلهــا ومــن  الصــاة  مــن  والتشــبيه، عليــه  والتثليــث، 

ــا". ــات أكمله التحي
نعــم ولــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ألجــل هــذا األمــر 
ــن  ــوم اإلثني ــة ي ــة صبيح ــي مك ــي هاشــم ف ــم بشــعب بن العظي
الموافــق الثانــي عشــر -علــى األشــهر- مــن شــهر ربيــع األول 

ــق لســنة 571 م.  ــل المواف عــام الفي

َســـــَرت بشــــــــائٌر بالهـــادي ومــــولِِده
في الشرِق والغرِب مسرى النوِر في الظُّلَِم

لقــد بعثــه هللا تعالــى علــى حيــن فتــرة مــن الرســل علــى رأس 
ــار  ــي غ ــد ف ــو يتعب ــاءه الوحــي وه ــره فج ــن عم ــن م األربعي
ــَك  ــِم َربِّ ــَرْأ بِاْس ــه تعالــى: }اْق حــراء فــأول مــا نــزل عليــه قول
الَّــِذي َخلـَـَق * َخلـَـَق اإِلْنَســاَن ِمــْن َعلـَـٍق * اْقــَرْأ َوَربُّــَك األَْكــَرُم 

ــْم{. ــْم يَْعلَ ــا لَ ــَم اإِلْنَســاَن َم ــِم * َعلَّ ــَم بِاْلقَلَ ــِذي َعلَّ * الَّ
ويقــول المؤرخــون: إنــه كان قبــل البعــث النبــوي، قــد وصــل 
العصــر إلــى حافــة الهاويــة والفســاد، واجتمعــت فيــه أســباب 
ــى التدهــور  ــان، وانتهــى إل ــم والعــدوان والجــور والطغي الظل
والفســاد  النفســي  واالنحطــاط  الخلقــي  واالنحــال  الدينــي 
االجتماعــي، والتفــكك االقتصــادي واالنتشــار السياســي؛ كانت 
األديــان محرفــة، والحــركات هدامــة، واألخــاق متفككــة، 
والدمــاء ســائلة، والحــروب داميــة، والســلطات جائــرة، فابــد 
ــخ  ــرة. كان زمــن مــن أحــط أدوار التاري ــر حائ ــت الجماهي كان
باخــاف، فكانــت اإلنســانية متدليــة منحــدرة منــذ قــرون، وما 
علــى وجــه األرض قــوة تمســك بيدهــا وتمنعهــا مــن التــردي، 
وقــد زادتهــا األيــام ســرعة فــي هبوطهــا، وشــدة فــي إســفافها، 
وكان اإلنســان فــي هــذا القــرن قــد نســي خالقــه فنســي نفســه 
ــر  ــر والش ــن الخي ــز بي ــوة التميي ــده وق ــد رش ــره، وفق ومصي

والحســن والقبيــح.
وقــد أصبحــت المســيحية نســيجاً مــن تقاليــد ال تغــذي الــروح، 
الســبل.  تنيــر  وال  العاطفــة،  تشــعل  وال  العقــل،  تمــد  وال 
واليهوديــة أصبحــت مجموعــة مــن طقــوس ال روح فيهــا 
ــادة  ــان بعب ــم الزم ــن قدي ــوا م ــد ُعرف ــاة. والمجــوس ق وال حي
العناصــر الطبيعيــة أعظمهــا "النــار"، وقــد عكفــوا علــى 
عبادتهــا. وكانــت األمــم األوروبيــة خاضعــة لظــام الجهــل 
وكانــت  الداميــة،  والحــروب  الفاشــية،  واألميــة  المطبــق، 
بمعــزل عــن جــادة قافلــة الحضــارة اإلنســانية، بعيــدة عنهــا كل 
البعــد، ال تعــرف عــن العالــم وال يعــرف العالــم المتمــدن عنهــا 
ــك العهــد أشــد هــوالً وأفظــع  ــة ذل ــت همجي ــد كان ــاً. لق إال قلي

ــم. ــد القدي ــة العه ــن همجي م
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فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن ولــد رســول هللا صلــى هللا 
ــد،  ــن التوحي ــى دي ــه إل ــد بعثت ــاس بع ــا الن ــه وســلم، ودع علي
ــه، واشــتد عضــده.  ــره، وســما طرف ــه، وعــا أم ــد نجم فصع
ــرب، اشــتد  ــل يث ــن أه ــق م ــش بإســام فري ــت قري ــا علم ولم
ــه وســلم  ــى هللا علي ــي صل ــر النب ــة، فأم ــن بمك ــا للمؤمني أذاه

المؤمنيــن بالهجــرة إلــى المدينــة فهاجــروا مســتخفين.

نعــم، بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، أيقنــت قريــش أن المســلمين 
ــي دار  ــرى ف ــرة كب ــدت مؤام ــة فعق ــزة ومنع ــي ع ــة ف بالمدين
ــه  ــى هللا علي ــى الرســول صل ــر فــي القضــاء عل ــدوة للتفكي الن
وســلم، فاســتقّر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة منهــم 
ــاً  ــلم جميع ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــوا الرس ــداً فيقتل ــًى جل فت
ــى  ــاف عل ــد من ــو عب ــدر بن ــل، وال يق ــي القبائ ــه ف ــرق دم فيتف
هــؤالء  اجتمــع  وهكــذا  بالديــة،  فيرضــوا  جميعــاً  حربهــم 
ــة الهجــرة،  ــه وســلم ليل ــى هللا علي ــاب رســول هللا صل ــى ب عل
ينتظــرون خروجــه، فــأذن هللا لرســوله بالهجــرة، فهاجــر فــي 
ــه وكان  ــع األول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن مبعث شــهر ربي
ــور  ــي غــار ث ــا ف ــه، فاختفي ــو بكــر رضــي هللا عن ــه أب بصحبت
ثاثــة أيــام، والمشــركون يطلبونهــم مــن كل وجهــة وصــوب، 
حتــى كانــوا يقفــون علــى الغــار الــذي فيــه رســول هللا - صلــى 
هللا عليــه وســلم - وأبــو بكــر فيقــول أبــو بكــر: يــا رســول هللا 
وهللا لــو نظــر أحدهــم إلــى قدمــه ألبصرنــا، فيقــول رســول هللا 
ــك  ــا ظن ــا، م ــزن إن هللا معن ــلم: )ال تح ــه وس ــى هللا علي - صل

ــا؟( . ــن هللا ثالثهم باثني
فلمــا ســمع األنصــار بالهجــرة، جعلــوا يخرجــون كل يــوم 
ــه  ــى هللا علي ــة، يســتقبلون رســول هللا - صل ــى حــرة المدين إل
وســلم - حتــى يردهــم حــر الظهيــرة، فــكان اليــوم الــذي قــدم 
فيــه رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - إليهــم هــو أنــور يوم 
وأشــرفه، فاجتمعــوا إلــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - 
محيطيــن بــه، متقلديــن ســيوفهم، وفيهــم النســاء والصبيــان، 
ــا حــّدث والحــرج عــن ســرور أهــل المدينــة، فــكان يــوم  وهن
تحولــه إليهــم يومــاً ســعيداً لــم يُــروا فرحيــن بشــيء كفرحهــم 

برســول هللا، وخــرج النســاء والصبيــان ينشــدون:
طلع البدر علينا من ثنـــيات الــــوداع
وجب الشــكر عليـــــنا ما دعا هلل داع
ايها المبعوث فينا جئت باألمر المطاع

ودخــل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قبــاء يــوم االثنيــن، 12 
ربيــع األول، ســنة 14 مــن البعثــة فــي وقــت الظهيــرة. 

ــه  ــى هللا علي ــول هللا - صل ــة رس ــام ناق ــذ بزم ــد يأخ وكل واح
ــه عنــده، وهــو يقــول: دعوهــا  ــد أن يكــون نزول وســلم - يري
ــت،  ــوم برك ــت محــل مســجده الي ــى إذا أت ــورة، حت ــا مأم فإنه
ــى هللا  ــرة الرســول صل ــد هج ــورة بع ــة المن ــت المدين وأصبح
عليــه وســلم إليهــا معقــل اإلســام ومشــعل الهدايــة ومنطلــق 

ــى هللا. الدعــوة إل

يا سيد الرسل طب نفًسا بطائفة
باعوا إلى هللا أرواًحا وأبدانا

قادوا السفينة فما ضلوا وال وقفوا
وكيف ال وقد اختاروك ربَّانا ؟!

أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم
والناس تزعم نصر الدين مجانا

أعطوا ضريبتهم صبًرا على محن
صاغت باالً وعماًرا وسلمانا

أصبحــت المدينــة بعــد هجــرة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 
ــام  ــل اإلس ــع األول معق ــن ربي ــر م ــادس عش ــي الس ــا ف إليه
ــا وصــل  ــى هللا. وعندم ــق الدعــوة إل ــة ومنطل ومشــعل الهداي
ــكنها  ــة كان يس ــى المدين ــلم إل ــه وس ــى هللا علي ــول صل الرس
المهاجــرون واألنصــار واليهــود، فــكان علــى الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم أن يبــدأ فــي وضــع األســس التــي تجعــل مــن 
ــى أســس إســامية  ــا متحــًدا عل ــا قويً هــذه الجماعــات مجتمًع
ومبــادئ دينيــة؛ فقــام الرســول بالخطــوات اآلتيــة تحقيقًــا 

ــة: لهــذه الغاي
■ بناء المسجد – أي صلة األمة باهلل. 

■ المؤاخــاة – أي صلــة األمــة المســلمة بعضهــا بالبعــض 
ــر.  األخ

■ والمعاهــدة بيــن المســلمين واليهــود – أي صلــة األمــة 
باألجانــب عنهــا ممــن ال يدينــون بدينهــا.

كان أول مــا حــرص عليــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 
ــه  ــر في ــجد لتظه ــاء المس ــو بن ــة، ه ــى المدين ــه إل ــد هجرت بع
شــعائر اإلســام التــي طالمــا حوربــت، ولتقــام فيــه الصلــوات 
التــي تربــط المــرء بــرب العالميــن، ولــم يكــن هــدف الرســول 
ــن  ــط؛ فالدي ــادة فق ــكان للعب ــاد م ــلم إيج ــه وس ــى هللا علي صل
اإلســامي يجعــل األرض كلهــا مســجًدا للمســلمين، ولكــن 
ــول  ــد أراد الرس ــذا، لق ــن ه ــق م ــت أعم ــجد كان ــة المس مهم
لجميــع  وبيتــاً  هلل  بيتــاً  يبنــي  أن  وســلم  عليــه  صلــى هللا 
المســلمين، يجتمعــون فيــه للعبــادة والمشــاورة فيمــا يهــم 
أمــر اإلســام والدولــة اإلســامية، ويتخــذون فيــه قراراتهــم، 
ــل  ــود القبائ ــه وف ــتقبلون في ــاكلهم، ويس ــه مش ــون في ويناقش
وســفراء الملــوك واألمــراء مــن هنــا وهنــاك، وبأســلوب 

ــورة. ــة المن ــة بالمدين ــراً للحكوم ــذ مق ــث اتخ ــر الحدي العص
ــغ  ــد أن بل ــن، وبع ــى المؤمني ــة عل ــه النعم ــم هللا ب ــا أت وبعدم
ــة  ــى المحج ــة عل ــرك األم ــة، وت ــن، وأدى األمان ــاغ المبي الب
البيضــاء، وأكمــل هللا برســوله صلــى هللا عليــه وســلم الديــن، 
ــن  ــن النبيي ــى م ــق األعل ــاق بالرفي ــواره واللح ــاره هللا لج اخت
والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن، فكانــت وفاتــه صلــى هللا 
ــوم  ــك ي ــة، وكان ذل ــر وأجــَل مصيب ــت أكب ــه وســلم، وكان علي
ــنة  ــن الس ــع األول، م ــهر ربي ــن ش ــر م ــي عش ــن، الثان اإلثني
ــه  ــره علي ــكان عم ــة، ف ــرة النبوي ــن الهج ــرة م ــة عش الحادي

ــنة . الصــاة والســام 63 س
ــم  ــه ل ــكوا ب ــا إن تمس ــلمين م ــرك للمس ــول هللا وت ــي رس توف
ــن  ــن بي ــل م ــه الباط ــذي ال يأتي ــاب هللا ال ــيء: كت ــم ش يضره
يديــه والمــن خلفــه تنزيــل مــن حكيــم حميــد، وســنته صلــى هللا 

ــه وســلم. ــه وأل علي
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الطائرات المسقطة: 1. مروحية في فارياب. 2. طائرة استطاع في بروان.
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ال تُهيِّــئ كفنــي.. مــا مــتُّ بعـــُد!
تـــه عـزَّ أنــا  إسامـــي..  أنـــا 
تعـــرفهُ؟ أال  تاريخـــي..  أنـــا 
أنـــا صحرائــي التــي مــا ُهِزمــْت
ــى ــوف إل ــز الخـ ــا قفـ ــماً م قسـ
ــْت ــُح إال شمخـ ــا الفت ــا دعانـ م
ــي ــا زال لـ ــي.. م ــئ كفن ال تهيِّ
هدأتـــي منّـــي  تغـّرنّـــك  ال 
موغــٌل نصـــٌل  نـّــك  يغـرَّ ال 
مرجــٌف عبـــٌد  نّـــك  يغـرَّ ال 
ال تهيّـــْئ كفنـــي.. يــا ســيّدي
أومــأْت لــي عـــّزةٌ مجروحــةٌ
مكتئــٌب مسجـــٌد  لـــي  وبـــدا 
قــْل لمــن طــار بــه الوهــُم اتئــْد !
أيَّ ســلم ترتجــي مــن رجـــل
أيَّ ســلٍم ترتجــي مــن رجـــل
ســترى إذ تنجلــي عنــك الــرؤى
إنَّ مــا ُضيـّـَع فــي ســاِح الوغــى

لــم يــزْل في أضلعي بــرٌق ورعُد
أنــا خيــُل هللا نحــو النصر تعـــدو
خالــٌد ينبــُض في روحي وسعـــُد
كلّمـــا استشـــهَد بنـــٌد ثــار بنـــُد
قبضــة الفارس.. ما اهتزَّ الفرنُد
هذه الصحـــراُء، فالكثبـــان أُْسُد
في صموِد القِمم الشــّماِء وعـــُد
ــدُّ ــن يستعـ ــأُر لك ــوُت الثـ ال يمـ
فــي عروقـــي.. فأنـــا منــه أحــدُّ
بانتهائــي.. ال يُخيُف الُحرَّ عبـــُد
لـــي مــع الثـــأر مواثيــٌق وَعهـــُد
ودعتنــي من خيام األســـر ِهنـــُد
ــُد ــي ُرْبـ ــوِل البَغ ــهُ بوحـ دنَّستـ
ليــس للظامــئ في األوهــام ورُد
يــدهُ بالخنجـــر الدامـــي تُمـــدُّ
ضـــجَّ فــي أعماقــه الحقــُد األلــدُّ
يُِعــدُّ الّســلِم  ال  للحـــرِب  إنّـــه 
فــي ســوى ســاحتها ال يُستـــردُّ

ال ُتهيئ كفين




